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Toelichting 
Voordat in 2003 werd begonnen met het opstel
len van criteria voor de Koepelnota Welstand 
Rotterdam zijn de ruimtelijk-architectonische 
systemen van de stad uitgebreid beschreven. Dat 
was nodig om de criteria voor de welstandstoets 
te kunnen opstellen. Maar tegelijkertijd gaf deze 
beschrijving ook een bijzondere kijk op de stad, 
één die er nog niet was. Menigeen die er kennis 
van heeft genomen is erdoor verrast, omdat het 
de stad beter doet begrijpen op het niveau van 
de gewone beschouwer. In de oude Koepelnota 
was de beschrijving vermengd met de criteria, het 
functionele beleid. Er is nu voor gekozen deze 
twee te scheiden. In een eigen deel blijft zij nog 
steeds de basis voor het beleid en de toelichting 
daarop. Maar zij kan nu ook een eigen leven gaan 
leiden, als een leidraad voor een beter begrip 
van de ruimtelijk-architectonische opbouw van de 
bestaande stad. 

Gebiedstypen als vertrekpunt 
In de Rotterdamse aanpak van het welstandsbe
leid zijn zogenoemde gebiedstypen als vertrek
punt gekozen. Het idee daarachter is dat de 
ruimtelijke en architectonische criteria voor een 
bepaalde bouwingreep in de bestaande stad 
in belangrijke mate bepaald worden door de 
‘context‘ ervan. De wens is dat deze context in 
stand blijft dan wel versterkt wordt door het bou
winitiatief dat daar plaatsvindt. De verschillende 
contexten of gebiedstypen zijn vergelijkbaar wat 
betreft functie en ontstaansgeschiedenis, zowel 
in stedenbouwkundig opzicht (rangschikking van 
gebouwde volumes en openbare ruimte), in archi
tectonisch opzicht maar vooral in het verband 
tussen beide laatste. In gebieden die behoren tot 
hetzelfde type kunnen daardoor overeenkomstige 
criteria gelden ten aanzien van het gemeentelijke 
kwaliteitsbeleid. Met behulp van de indeling in 
gebiedstypen en daaraan gekoppeld een beschrij
ving per type is een ‘onderlegger’ gecreëerd die 
het gehele grondgebied van Rotterdam dekt. 

Wels tandsnota Rot terdam 

Bij de ontwikkeling van de gebiedstypologie is 
een aantal eisen gesteld: 
•	 uit oogpunt van werkbaarheid en leesbaarheid 

een beperkt aantal eenheden 
•	 de gebiedstypen geven met elkaar een com 

pleet beeld van de stad; 
•	 een zekere mate van consistentie; 
•	 voldoende onderscheidend vermogen voor 

welstandsgebruik. 

Bijzondere gebieden 
Het gebiedstype is een abstractie, gebaseerd 
op de kenmerken van alle gebieden die tot het 
type behoren. Een aantal plekspecifieke nuan
ces verdwijnt dus. Vandaar dat voor gebieden, 
die vanwege hun unieke karakter of kwaliteit 
in aanmerking komen voor het niveau ‘bijzon
dere welstand’, aanvullende beschrijvingen en 
specifieker welstandsbeleid zijn geformuleerd. 
Ook een gebied dat maar één keer voorkomt, 
omdat het wat betreft ontstaansgeschiedenis, 
stedenbouwkundige structuur, etc. uniek is voor 
Rotterdam, behoort vanzelfsprekend niet tot een 
type. Dat geldt bijvoorbeeld voor het centrum van 
Rotterdam. 

Opzet van de beschrijvingen 
De beschrijving van de gebiedstypen en speci
fieke gebieden volgt telkens een zelfde stramien: 
typebeschrijving (per type of voor het gebied 
als geheel), karakteristiek en kwaliteiten (per 
gebiedstype of per deelgebied) en ruimtelijke 
dynamiek. 

Leeswijzer 
Deze toelichting bevat twee hoofdstukken. Het 
eerste bevat de gebiedstypebeschrijvingen die 
van toepassing zijn op de gebieden die onder 
het reguliere welstandsniveau vallen. Het tweede 
bevat de beschrijvingen van de gebieden die 
onder het bijzondere niveau van welstand vallen. 
Tenslotte bevat dit deel 2 van de welstandsnota 
een lijst met gebruikte begrippen en een litera
tuurlijst. 
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Reguliere gebieden | 1 Historische linten en kernen 

1Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

•	 Incidentele invullingen tot circa 1900 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Historische en nieuwe bebouwing langs historische 

structuur 

•	 Structuur onafhankelijk van gebied rondom 

•	 Bebouwing vrijstaand en / of gevelwand - grondgebonden 

woningen 

Openbare ruimte 

•	 Openbare ruimte = continue lijn: dijk, weg, haven - helder 

onderscheid openbaar / privé 

•	 Beperkte openbare ruimte, soms veel privé 

Architectuur 

• Kleinschalige individuele panden 

•	 Panden vrijstaand: doorzicht naar achterland 

•	 1 à 4 bouwlagen 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

• Pandsgewijs 

Historische linten en kernen zijn vóór 1900 
ontstaan en lagen buiten de toenmalige stad 
Rotterdam. De meeste linten en kernen zijn in de 
loop der tijd als historisch fragment in het stedelijk 
gebied opgenomen. 
Zowel door de prominent aanwezige structuur 
waarlangs de panden zijn gebouwd, als door het 
historische uiterlijk ervan, dat duidelijk afwijkt van 
de uitbreidingsgebieden eromheen, is de oudere 
herkomst nog duidelijk afleesbaar. Het bebou
wingspatroon is vaak grillig en in samenhang met 
de onderliggende landschappelijke structuren. 
Het onderscheidt zich daardoor duidelijk van 
latere stadsuitbreidingen. Historische linten en 
kernen zijn dan ook direct afleesbaar van een 
stadsplattegrond. 
De vaak erg kleine historische kernen heb
ben zich ontwikkeld langs de toegangswegen, 
waardoor er lintbebouwing is ontstaan, bestaande 
uit burgerwoningen en, in mindere mate, kleine 
bedrijvigheid. Veel linten zijn naderhand verder 
verdicht, vaak met bedrijvigheid, industrie en 
villa’s van rijkere Rotterdammers. 
Oorspronkelijk was er tussen linten en kernen een 
heel duidelijk onderscheid in structuur en karak
ter, maar het hierboven beschreven verdichtings
proces, dat al in de late 19e eeuw is begonnen, 
heeft ertoe geleid dat de verschijningsvorm van 
linten en kernen steeds meer in elkaar overloopt. 

Linten 
Bij linten is de lineaire structuur waarlangs de 
panden zijn gebouwd het continue element. Dit 
element wordt gevormd door een dijk of een weg. 
Het lint heeft een rafelige rand van vrijstaande 
vaak kleinschalige en soms van de dijk teruggele
gen - bebouwing. 
Sommige linten hebben nog een agrarisch 
karakter (Schulpweg, Bergse Linker Rottekade), 
maar de meeste zijn verdicht geraakt (Straatweg 
Hillegersberg). 
Bebouwing langs de linten kan bestaan uit vrij
staande boerderijen en arbeiderswoningen in het 
buitengebied, maar ook uit marginale bedrijvig
heid (Overschiese Kleiweg), rijtjes woningen, 

winkels of een school, landhuizen en historische 
of moderne villa’s. De oorspronkelijke bebouwing 
heeft een traditioneel karakter, terwijl het karakter 
van latere toevoegingen zeer divers kan zijn. 

Kernen 
De structuur van een kern is complexer dan die 
van een lint. Een kern heeft een middelpunt, 
bijvoorbeeld bestaande uit een kerk, een haven
tje of een kruispunt van wegen. De structuur 
van een kern heeft dus meerdere richtingen.De 
bebouwing is (vrijwel) aaneengesloten, waardoor 
de gevelwand prominent aanwezig is. Een kern 
(Delfshaven, Oud-Charlois, Overschie, haventje 
Pernis) is bovendien stedelijker van karakter en 
dichter en hoger bebouwd dan een lint. 
Zowel bij linten als bij kernen is er weinig open
bare ruimte (meestal alleen de straat). 
Die is smal en heeft een uitgesproken continu 
karakter. Vooral in de kernen staat de bebouwing 
vaak in de rooilijn; wanneer er een voortuin is 
neemt de erfafscheiding de rooilijn over. Wel is er 
veel privéruimte in de vorm van tuinen en erven 
achter of tussen de bebouwing. Openbaar en 
privé zijn duidelijk van elkaar gescheiden door 
een muurtje, haag of hek. 
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Reguliere gebieden 

Delfshaven, Voorhaven 
Stadskern met aaneengesloten stedelijke en vrij 
hoge, soms monumentale bebouwing, ontstaan 
langs de kade aan weerskanten van de haven. 
Woonhuizen, pakhuizen, bedrijfspanden, winkels, 
horeca en bijzondere bebouwing zoals een kerk 
staan door elkaar, maar vormen één doorlopende 
gevelwand. 

Oud-Charlois, Zuidhoek 
Van oorsprong historische dorpskern met aaneen
gesloten bebouwing, ontstaan langs de rivierdijk. 
De bebouwing is kleinschalig en divers; inmiddels 
is her en der grootschaliger nieuwbouw versche
nen. Karakteristiek voor de oudere dijkbebouwing 
zijn de ‘verlaagd’ gelegen voorerfjes, die nog op 
het niveau van de oorspronkelijke dijkkruin liggen. 

Oud Charlois, Schulpweg 
Dijklint, bestaande uit verspreid gelegen woon
huizen, bedrijfjes en voormalige boerderijen. De 
panden staan vrij ver uiteen en liggen op verschil
lende hoogte: aan de kruin of aan de voet van de 
dijk, of halverwege. Tussen de bebouwing door is 
zicht op het achterland. 

Prinsenland, Ringvaartweg 
Bebouwingslint, ontstaan langs de lage dijk en 
de ringvaart van de droogmakerij. Overheersend 
is het karakter van een groen, landelijk gebied 
met hier en daar bebouwing. Kenmerkend zijn de 
waterlopen aan weerskanten van de weg. Ieder 
erf is via een bruggetje toegankelijk. 
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Reguliere gebieden 

1Karakteristieken en kwaliteiten 

Veruit het belangrijkste kenmerk van dit gebieds
type is het historische karakter van zowel de 
structuur als de bebouwing, in vele gevallen in 
schril contrast met het omliggende gebied. Histo
rische linten en kernen houden de geschiedenis 
van de stad afleesbaar. Bovendien zijn ze van 
groot belang voor de identiteit van het stadsdeel 
waarin ze liggen. Op de stad als geheel heeft 
de aanwezigheid van de linten en kernen, die 
vaak deel uitmaken van recreatieve routes, een 
‘ontspannende’ werking. Wonen aan linten en in 
kernen is recentelijk dan ook zeer gewild. 
Van belang is in de eerste plaats de structuur 
waaraan de bebouwing gelegen is (aan een dijk, 
of rond een kerk of een haven). 

Typerend voor historische linten en kernen is 
dat er pand voor pand is gebouwd, veelal door 
of in opdracht van de eigenaren zelf. De pan
den dateren uit verschillende periodes en zijn in 
diverse stijlen gebouwd. Vorm, massa, kleur- en 
materiaalgebruik van de bebouwing zijn daarom 
onderling verschillend. 
De percelen hebben verschillende kavelbreedtes 
en vaak staat hogere, recente bebouwing naast 
kleinschaligere, oudere panden. Hierdoor ontstaat 
er een grote diversiteit, die het meest opvalt in de 
kernen, waar de bebouwing dicht opeen staat. 
De meeste bebouwing binnen de historische frag
menten is nog steeds bescheiden van omvang. 
Wel zijn veel panden vergroot door op- en aan
bouwen en forse dakkapellen en staan er in de 
tuin/op het erf vaak nogal wat bijgebouwen 

Delfshaven: continuïteit van kade en haven en een 

aaneengesloten wand. 

Zuidhoek: continuïteit van de bestrating en kleine sprongen 

in de rooilijn. 

Schulpweg: continuïteit van de dijk, de taluds en de 

beplanting en een ‘los’ bebouwingslint. 

Ringvaartweg: de bruggen verschillen onderling en er is 

een continuïteit van de weg, de taluds en het water. 
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Reguliere gebieden 

Linten 
Karakteristiek voor linten is de eenvoudige, 
lineaire structuur. Door de diversiteit van functies 
langs de linten, hebben die vaak een enigszins 
informeel karakter. Tot op zekere hoogte kan 
het lint plaats bieden aan gebouwen van ver
schillende bouwstijlen, afmetingen, hoogtes en 
materialen. 
Bij de ‘lossere’ linten is het zicht tussen de bebou
wing door uitermate karakteristiek. 

Kernen 
Essentieel voor een kern is de complexere struc
tuur. De oudere bebouwing heeft een eenvou
dige, traditionele vormgeving met zorgvuldig, 
ambachtelijk materiaalgebruik en dito detaillering. 
De meer prestigieuze bebouwing is voorzien van 
torentjes, erkers en bijzondere ingangspartijen. 
De afzonderlijke panden ontlenen hun waarde 
mede aan hun rol en plaats in het geheel: de rol 
van één kraal in een bonte ketting, waarbinnen 
verschillende kleuren en materialen zijn toege
past. De kralen worden bijeengehouden door het 
snoer: de continuïteit van de structuur waarlangs 
is gebouwd (dijk, weg, haven) en de rooilijn, die 
al of niet bestaat uit erfafscheidingen. Ook de 
kern kan tot op zekere hoogte plaats bieden aan 
gebouwen van verschillende verschijningsvor
men, zo lang het individuele pand blijft passen 
binnen het snoer als geheel. 

Lint 

Kern 

Variërende kavelbreedtes voorkomen een exacte herhaling. 

Tussen de panden onderling zijn er verschillen in maat, stijl, 

programma, leeftijd, vorm en dakcontour. 
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Reguliere gebieden 

1Ruimtelijke dynamiek 

Langs historische linten en kernen treedt schaal
vergroting op. Nieuwe bebouwing in dit gebieds
type is - ten gevolge van de huidige eisen - vaak 
groter, hoger en dieper dan de bestaande bebou
wing. Geleidelijke schaalvergroting en vergroving 
van het beeld zijn het gevolg. 
Sommige linten worden nu gezien als ‘goud
kustje’, maar met te kleine woningen. Panden 
worden daarom samengetrokken en open tus
senruimte verdwijnt door de bouw van kapitale 
villa’s. De vaak (te) kleine woningen worden door 
bij-, aan- en opbouwen vergroot. Om winkels van 
voldoende oppervlak te creëren worden onder
puien van panden samengevoegd. 
Worden er te veel panden door nieuwbouw ver
vangen en wordt de schaal ontkend, dan kan een 
omslagpunt worden bereikt, waardoor het histo
rische karakter niet meer als zodanig herkenbaar 
is. De waardevolle aanwezigheid van historische 
rudimenten in de stad en de diversiteit daarbinnen 
gaan daarmee verloren. 
De voor het beeld van alle linten en kernen karak
teristieke openbare ruimte, de - meestal smalle 
straat, staat overal onder sterke druk vanwege het 
parkeren. Inrichtingsmaatregelen doen gemakke
lijk de continuïteit in het straatbeeld teniet. 

Meer volume op de kavel door: 

1 Aanbouwen 

2 Vervangende nieuwbouw 

3 Nieuwbouw als ensembles op meerdere 

samengetrokken kavels 

In Prinsenland zijn de toegangsbruggetjes belangrijk voor 

het beeld van het lint. Steeds vaker worden die verbreed 

en als parkeerplaats gebruikt, waardoor de polderstructuur 

moeilijker herkenbaar wordt. 

Het gevolg is:
 

Schaalvergroting, minder diversiteit in de bebouwing en
 

het ineenschuiven van volumes doordat het groen als
 

scheidende en bindende laag verdwijnt.
 

1 

2 

3 

Bestaand
 

Nieuw
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Reguliere gebieden | 2 Niet-planmatige uitbreidingen 

2Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

•	 Ongeveer van 1860 tot 1905 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Gesloten bouwblok, binnengebied privé 

•	 Compacte openbare ruimte 

• Stratenverkaveling 

Openbare ruimte 

•	 Straat is de beelddrager 

Architectuur 

•	 Panden individueel of deel van een serie/ensemble 

•	 Herenhuizen en / of gestapelde woningen - gevelwand is 

dominant 

• Verweving verticaliteit-horizontaliteit 

•	 3 à 4 bouwlagen 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

•	 Pandsgewijs en op basis van ensembles van 2 tot circa 

10 panden 

•	 Op basis van het onderliggende sloten- en wegenpatroon 

Tussen circa 1860 en circa 1905 vonden stads-
uitbreidingen plaats die niet waren gebaseerd 
op een stedenbouwkundig plan. Min of meer 
op adhocbasis werden straten gerooid die vaak 
direct waren afgeleid van het agrarische sloten-, 
kaden- en wegenpatroon. Wel werden in de 
bouwverordening van 1887 regels gesteld met 
betrekking tot straatbreedte, rooilijnen en bouw
hoogte. 
Niet-planmatige uitbreidingen bestaan vooral uit 
woonstraten met hier en daar bijzondere bebou
wing als kerken en scholen; de openbare ruimte 
is krap bemeten en er is zeer weinig groen, 
waardoor de buurten een stenig karakter hebben. 
Pleinen en plantsoenen hebben de vorm van een 
uitgespaard (deel van een) bouwblok of liggen op 
de afsnijdingen van het rechthoekige stratenpa
troon met eerdere structuurlijnen. 
Straten hebben doorgaans een symmetrisch pro
fiel met in het midden de rijweg en aan weerszij
den trottoirs. Voortuinen komen niet of nauwelijks 
voor, straatbomen wel. Winkelvoorzieningen zijn 
vooral ondergebracht in de doorgaande straten, 
op de hoeken van bouwblokken en aan de plei
nen. Veel winkelpuien hebben inmiddels een of 
meer verbouwingen ondergaan. 
In Rotterdam Noord worden niet-planmatige 
uitbreidingen gekenmerkt door de lange lijnen van 
de vroegere veenpolderverkaveling, in Zuid door 
de brokkelige zeekleipolderverkaveling; de stra
ten volgen daar een meer gebogen tracé. In de 
verkaveling is het rechthoekige, gesloten bouw
blok met strakke rooilijn dominant. Het binnenter
rein is vrijwel nergens zichtbaar vanaf de straat. 
De bouwstromen waren vrij gering van omvang. 
De meeste panden zijn gerealiseerd als samen
hangende ensembles, bestaande uit enkele pan
den tot een hele straatwand. Meestal werd snel, 
goedkoop en in hoge dichtheden gebouwd (‘revo
lutiebouw’), steeds met soortgelijke kenmerken; 
er zijn echter ook straten met dure woonhuizen, 
die met veel zorg zijn vormgegeven. De panden 
bestaan vrijwel altijd uit 3-4 bouwlagen met kap; 
de gevels zijn veelal drie vensters breed. 
In de jaren 1970-1980 heeft in veel niet-planma

tige wijken ingrijpende, grootschalige stadsver
nieuwing plaatsgevonden. Daarbij is soms de 
structuur veranderd, zijn straatprofielen gewijzigd 
en is een heel ander soort architectuur gere
aliseerd. Bij vervangende nieuwbouw is vaak 
gestreefd naar iets meer straatruimte door het 
laten in- en uitspringen van de gevelwanden. Dit 
was tevens bedoeld om de veronderstelde mono
tonie van de oude gevelwanden te doorbreken. In 
de plint kwamen naast woningen ook bergingen. 
Binnen dit type zijn de hoofdwegen het minst 
veranderd. 
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Reguliere gebieden 

Cool, Eendrachtsweg 
Eendrachtsweg/Westersingel maken deel uit van 
het midden-19de-eeuwse Waterproject van stads
architect W.N. Rose. De singels zijn bebouwd met 
een grote verscheidenheid aan villa’s en heren
huizen in neostijlen en Jugendstil. 

Kralingen, Voorschoterlaan 
Evenwijdige, rechte straten gebaseerd op het pre-
stedelijke patroon van de veenpolders, kenmer
kend voor het type in Rotterdam ten noorden van 
de Maas. De huizen zijn individueel vormgegeven 
en soms uitbundig gedetailleerd. 

Liskwartier, Lisstraat 
Samenstel van rechte en gebogen straten met 
gesloten gevelwanden. Bebouwing twee tot drie 
bouwlagen met vrij sterke verticale dimensie. 
Kenmerkend is de toepassing van wit gepleis
terde details en van wit geschilderde kozijnen die 
contrasteren met het baksteen-metselwerk van de 
gevels. 

Oud-Charlois, Frans Bekkerstraat 
Eenvoudige, ingetogen gedetailleerde (woon) 
bebouwing van gemiddeld twee bouwlagen in 
gesloten gevelwanden. De plattegrond met een 
aantal korte straten is gebaseerd op de prestede
lijke kleipolderverkaveling en kenmerkend voor de 
niet-planmatige uitbreidingen in Rotterdam Zuid . 
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Reguliere gebieden 

2Karakteristieken en kwaliteiten 

De kwaliteit van niet-planmatige gebieden ligt in 
de opbouw van straten en bebouwing; belangrijk
ste ingrediënten zijn het gesloten bouwblok met 
strakke rooilijnen en een karakteristiek scala aan 
hoekoplossingen. De hoeken zijn zodanig dat aan 
de korte kanten van het bouwblok een muur de 
achtertuin van het hoekpand aan het zicht ont
trekt. Ook afgeschuinde hoeken komen voor en 
situaties waarin het hoekpand met een erker of 
torentje fungeert als sluitstuk van het bouwblok. 
Voor het straatbeeld is de heldere en conse
quente overgang openbaar – privé zeer belang
rijk: alles achter de voorgevel is privé, alles ervóór 
openbaar. De compactheid van de openbare 
ruimte draagt bij aan de helderheid. 
In Noord ontstaan door de lengte van de straten 
in dit type gebied lange zichtlijnen, in Zuid is er 
door de kortere straten meer beslotenheid. 
Het straatbeeld wordt ook in hoge mate bepaald 
door de klassieke, verticale gevelopbouw per 
pand in basement, middendeel en bekroning in de 
vorm van een afwijkend vormgegeven bovenste 
laag. De ontsluiting ligt altijd aan de straat. 
Er zijn vrij weinig balkons of loggia’s aan de voor
gevel, meer aan de achtergevel . 
Door toepassing van ongeveer dezelfde verdie
pingshoogte en de daaruit voortkomende situe
ring van de ramen is een sterke verweving van 
horizontaliteit en verticaliteit ontstaan. Karakteris
tiek voor de strak in de rooilijn staande gevelwan
den is daardoor het ritme van de verticale ven
sters die in horizontale stroken zijn aangebracht. 

De hoek 

Het pand is het sluitstuk van het blok. 

De hoek hoort bij het pand. De architectonische verbijzondering van het hoekpand 

(bijvoorbeeld erkertjes en  torentjes) is tegelijkertijd de 

verbijzondering van het bouwblok en van het kruispunt. 

Noord 

Zuid 

Geen verbijzonderingen in het bouwvolume. 

Het pand is het sluitstuk van het blok. 

Het stratenplan is bij wijken van dit type gebaseerd op het 

onderliggende ontginningspatroon. Opvallend is daarbij het 

verschil tussen het rechte stratenpatroon op de noordelijke 

oever en het meer gebogen stratenpatroon op de zuidelijke 

oever. 
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Reguliere gebieden 

Omdat de ramen teruggelegen zijn (het boven
raam wat minder dan het (schuif)raam daaronder) 
krijgt het gevelvlak diepte. De verdiepte ligging 
van de ramen (negge) wordt geaccentueerd door 
het strakke kader van het kozijn. Ook de witte 
belijning van het lijst- en lofwerk (gevelversiering) 
speelt een belangrijke rol; waar het uitsteekt 
vormt het een laag vóór het gevelvlak, waar het 
niet uitsteekt ontstaat een sterk contrast met de 
donkere achtergrond van de bakstenen gevels. 

De herkenbaarheid van de niet-planmatige 
buurten komt mede voort uit steeds hetzelfde 
(woningbouw)programma en de overeenkomst in 
bouwkundig karakter; er is geen ‘architectonisch 
handschrift’ te onderscheiden. Uitzonderingen 
zijn de individueel vormgegeven panden langs de 
singels e.d. 
De panden en ensembles zijn globaal variaties op 
hetzelfde thema. De expressie in de gevelwanden 
komt daardoor sterk overeen. De consequente 
toepassing van baksteen, met soms hardstenen 
accenten of geveldelen (basement), draagt bij 
aan de eenheid in het gevelbeeld. 

Karakteristieke, visueel bindende elementen 
kunnen de daklijsten en de cordonlijsten tus
sen de verdiepingen zijn; ritmerende elementen 
zijn raam- en deuropeningen, inclusief kozijnen, 
ontlastingsbogen en ornamenten, topgevels en 
dakkapellen. 
Accenten en detaillering geven woningen en 
bouwblokken een identiteit binnen het geheel van 
de wijk of buurt en zijn als zodanig een belang
rijke kwaliteit. Het ambachtelijke karakter is daar 
een belangrijk onderdeel van. 

Eendrachtsweg. 

Voorschoterlaan. 

Lisstraat. 

Frans Bekkerstraat. 

Opvallend is het uitstekende lijst- en 

lofwerk. Het wit vormt een bindende 

laag voor het gevelvlak. Waar in 

het vooraanzicht de kleuren van de 

gevelvlakken het enkele pand 

verbijzonderen, vallen de kleuren in het 

zijdelingse perspectief terug en werkt 

het wit als één vlak. 

Door de uitstekende erkers en 

terugliggende ingangen ontstaat 

vanuit het zijdelingse perspectief 

een horizontale opbouw: erkers, 

metselwerk, trasraam. Het wit vormt nu 

geen aparte laag meer voor de gevel. 

Lijst- en lofwerk verschijnen in 

perspectief als witte belijning en 

vormen een extra laag vóór de donkere 

achtergrond. 

Alleen de daklijsten, vensterbanken 

en hardstenen plint steken uit. Het 

metselwerk vormt de bindende laag. 

Omdat de neggen ondiep zijn komen 

de individuele puien en kozijnen ook 

overhoeks in beeld. 

Regul iere geb ieden  | N iet -p lanmat ige ui tbre id ingen 118 Wels tandsnota Rot terdam 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Reguliere gebieden 

2Een relatief klein deel van de niet-planmatige 
uitbreidingen is gebouwd in de vorm van villa’s 
en herenhuizen, bijvoorbeeld langs de singels. 
Opdrachtgevers waren welgestelde Rotterdam
mers. De panden zijn individueel vormgegeven en 
vaak door architecten ontworpen. De expressie is 
hier per pand en ligt niet zozeer in de gevelwand. 
In tegenstelling tot de overige bebouwing uit 
deze categorie komen hier vaak erkers voor. Er is 
gebouwd in 19e- en vroeg 20e- eeuwse neostij
len, de eclectische stijl en Jugendstil. 

De gevel 

Verspringende daklijn. 

Verticaliteit openingen. 

Het pand vormt de architectonische eenheid. Lichte variatie in de kavelbreedte (4,5 – 10m). 

Baksteen domineert. 

Witte belijning van lijst- en lofwerk tegen donkere achtergrond. 

Af en toe een erker en / of balkon. Lijst- en lofwerk verschijnen in perspectief als witte belijning 

en vormen een extra laag vóór de donkere achtergrond. 
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2 
Reguliere gebieden 

Ruimtelijke dynamiek Vervangende nieuwbouw 

De grote stadsvernieuwingsoperaties van de 
jaren ’70 en ’80 zijn afgelopen. Momenteel wordt 
terughoudender en kleinschaliger gerenoveerd, 
met meer respect voor het bestaande. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in het handhaven of terugbrengen 
van de negge in de kozijnen. 
In het geval van nieuwbouw wordt gestreefd naar 
het terugbrengen van de pandsgewijze structuur: 
blokken bestaand uit (ogenschijnlijk) afzonderlijke 
panden, met elk een eigen ontsluiting aan de 
straat. Nieuwbouwwoningen in dit gebiedstype 
worden - ten gevolge van de huidige eisen - vaak 
groter, hoger en dieper dan de bestaande. Gelei
delijke schaalvergroting is het gevolg. 

Bij particuliere aanpak gaat het voornamelijk om 
de ‘schil‘: nieuwe kozijnen en nieuw voegwerk. 
Vanwege de verkoop per woning kan de wisse
lende wijze van onderhoud en/of renovatie van 
panden, of zelfs losse appartementen binnen een 
blok, de eenheid in het gevelbeeld tenietdoen. 
Ook winkelwijzigingen kunnen dat effect hebben, 
bijvoorbeeld als een gedeeltelijk open winkelpui 
wordt vervangen door een geheel open pui, of als 
grote reclames worden toegevoegd. 

Bij complexgewijze renovatie zijn woontechni
sche verbetering en vergroting van de woningen 
aan de orde. Maatregelen kunnen bestaan uit de 
samenvoeging van woningen, gepaard gaand met 
entreewijziging en de toevoeging van dakkapellen 
en dakopbouwen. 

Nieuwbouw afgestemd op de karakteristieken van de 

omgeving. 
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Reguliere gebieden 

2Renovatie 

Gevel vervlakt door dakdozen en voorin de gevel geplaatste 

kozijnen. 

Nieuwe pui-indeling en profilering ontkennen plasticiteit en 

indeling van de oude situatie. 

Geslaagd voorbeeld van gevelrenovatie:
 

oorspronkelijke details zijn hersteld en dakdozen uit de
 

stadsvernieuwingsperiode zijn vervangen voor passende
 

dakopbouwen.
 

Individueel schilderen van de gevels: de architectonische 

eenheid valt uit elkaar. 
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Reguliere gebieden | 3 Planmatige stedelijke uitbreidingen 

3Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

•	 Ongeveer van 1905 tot 1950 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Gesloten/half open bouwblok 

• Stratenverkaveling 

•	 Hiërarchie in het stratenpatroon 

•	 Sterke samenhang tussen stedenbouw en architectuur 

Openbare ruimte 

•	 Ontworpen openbare ruimte 

•	 Groenaanleg versterkt de stedenbouw 

•	 Binnengebied privé 

Architectuur 

•	 Bindend: herhaling van gevelelementen, bijv. vensters/ 

ingangen en daklijst 

•	 Hoeken zijn verbijzonderd 

•	 3 à 5 bouwlagen 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

•	 Grote en kleine bouwstroom 

•	 Per blok of aantal blokken 

Dit zijn uitbreidingsgebieden die zijn ontworpen 
op basis van een uitbreidingsplan met een visie 
op de stad als geheel, meestal gerealiseerd tus
sen circa 1905 en 1950. Primair is het vormgeven 
van de openbare ruimte met gevelwanden, straten 
en pleinen. De gevels begrenzen de openbare 
ruimte. Deze manier van ontwerpen wordt ook wel 
stadsbouwkunst genoemd. 
Planmatige uitbreidingen hebben een duidelijk 
stedelijk karakter en een heldere, hiërarchische 
hoofdstructuur, waarin onderscheid is gemaakt 
tussen hoofdwegen - waaraan vaak winkels zijn 
gelegen - en secundaire straten. Veel aandacht is 
besteed aan de vormgeving van straatprofielen. 
Daarlangs ligt de bebouwing in (bijna) gesloten 
bouwblokken van 3-5 lagen. Het groen in het 
gebied is voor een groot deel openbaar; binnen 
de blokken liggen privétuinen. Het openbare 
groen wordt ingezet om de stedenbouwkundige 
structuur te versterken: brede middenbermen en 
grote bomen langs de hoofdwegen, gazons op de 
pleinen en kleinere boomsoorten in de straten. 
Als er al voortuinen voorkomen, dan zijn deze 
klein en vaak voorzien van een erfafscheiding die 
deel uitmaakt van het ontwerp. 

De afzonderlijke bouwblokken zijn als een geheel 
ontworpen en vormen samen grotere architecto
nische eenheden die in symmetrische ensembles 
rond de verkeersstructuur zijn gerangschikt. Er is 
daardoor een sterke samenhang tussen steden
bouw en architectuur. De stedenbouwkundige 
structuur wordt versterkt door verbijzondering 
van de hoeken of door op strategische plekken 
aangebrachte bijzondere bebouwing of accenten. 
Zowel in de stedenbouw als in de architectuur is 
het collectieve (herhaling, samenhang, hiërarchie) 
primair en de expressie van het individuele object 
secundair. Het accent ligt niet op de afzonderlijke 
woningen maar op de compositie van het blok 
als geheel. De ensembles hebben dus een grote 
mate van eenheid wat architectuur betreft. 

De bebouwing is over het algemeen bloksgewijs 
of per cluster van blokken tot stand gekomen en 

vervolgens ook zodanig beheerd. In de periode 
1970-1990 heeft in veel planmatige gebieden 
stadsvernieuwing plaatsgevonden. Daarbij zijn 
delen van wijken afgebroken en vervangen door 
nieuwbouw in wat lagere dichtheden. Bij gereno
veerde panden zijn de oorspronkelijke voordeuren 
en kozijnen veelal verdwenen, evenals de roede-
verdeling van de ramen. 
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Reguliere gebieden 

Spangen, Mathenesserweg 
Gesloten bouwblokken bestaande uit woningen 
boven winkels. De bebouwing met hoge, ste
delijke gevelwanden bestaat uit verschillende 
invullingen per blok. Er is sprake van nagenoeg 
identieke architectuur aan beide zijden van de 
straat, maar niet van één architectonisch ontwerp. 
Wel zijn de hoeken identiek. 

Bergpolder, De Savornin Lohmanlaan 
Gesloten, ten opzichte van elkaar gespiegelde 
bouwblokken die naar één ontwerp zijn gere
aliseerd. De gevelwanden en de daartussen 
gelegen openbare ruimte maken deel uit van één, 
ruim opgezet, stedenbouwkundig plan. Groen en 
lange zichtlijnen zijn daarvan belangrijke onder
delen. Alle blokken van het ensemble vormen 
samen een architectonische eenheid. 

Blijdorp zuid, Hogerbeetsstraat 
Aaneengesloten gestapelde woonbebouwing aan 
korte straten zonder lange zichtlijnen. De bebou
wing bestaat uit strookjes met open hoeken. De 
binnenterreinen zijn daardoor zichtbaar, maar 
duidelijk afgegrensd van de openbare ruimte. De 
blokken vormen ieder voor zich een architectoni
sche eenheid, zonder onderling identiek te zijn. 
Wel zijn ze qua vormentaal familie van elkaar. 

Millinxbuurt, Moerkerkestraat 
Gesloten, vrij lage bouwblokken aan lange smalle 
straten. De tegenoverliggende gevels zijn aan 
elkaar verwant en opgetrokken in vrij eenvoudige 
architectuur. De openbare ruimte blijft beperkt tot 
straat en stoep; voortuinen ontbreken. De gevel
wanden - en vooral de continuïteit ervan - zijn dus 
bepalend voor het beeld van de straat. 
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Reguliere gebieden 

3Karakteristieken en kwaliteiten 

In planmatig ontworpen stedelijke uitbreidingen 
zijn openbare ruimte, stedenbouw en architec
tuur als een geheel ontworpen. De onderlinge 
samenhang daartussen is een primaire kwaliteit. 
Op stedenbouwkundig niveau is de hiërarchie van 
groot belang (verschil tussen hoofd- en secun
daire straten, opbouw met verschillende plein-
ruimtes). Zichtlijnen spelen een belangrijke rol. 
Het collectieve (samenhang en herhaling) is veel 
belangrijker dan de expressie van het individuele 
object. 
Bebouwing en groenstructuur versterken daarbij 
de hiërarchie in het stratenpatroon. De overgang 
openbaar – privé is helder en consequent: alles 
achter de voorgevel is privé, alles ervóór open
baar (behalve waar voortuinen voorkomen). 
Heel specifiek voor dit soort gebieden is de 
samenhang tussen stedenbouw en architectuur. 
Sterk bindende elementen voor het totaalbeeld 
van een blok zijn bijvoorbeeld de lange hori
zontale rijen identieke vensters (vaak liggend, 
van verschillende grootte en vorm per rij) en de 
doorlopende daklijst die het beeld van de straat 
als geheel bepalen. Ook de vorm en de onder
linge samenhang van kozijnen en ingangspartijen 
bepalen het gevelbeeld. 
Balkons en erkers kunnen eveneens deel uitma
ken van de compositie van de gevel. 

De hoekoplossingen maken eveneens deel uit 
van het samenspel tussen stedenbouw en archi
tectuur: hoeken zijn verbijzonderd, waardoor ze 
de hiërarchie of zichtlijnen versterken, of ‘omge
zet’, waardoor de eenheid van het blok wordt 
benadrukt. Deze bijzondere hoeken horen dus 
bij het blok als geheel en niet alleen bij het pand 
waarvan ze deel uitmaken. 

De hoek hoort altijd bij het blok. 

De hoek 

’Kasteel’: monumentaal, opgetild en 

symmetrisch front op de kop. 

De hoek is altijd verbijzonderd. Hoek is opgetild en afgeschuind met 

erkers, kleine raamopeningen en 

afgezoomd door gemetselde penanten. 

Een blok kan uit verschillende 

bouwstromen bestaan, maar de hoek 

valt altijd binnen een bouwstroom. 

Hoek is omgevouwen en iets opgetild. 

Het hoekvolume beëindigt de 

straatwand en vormt de aanzet van de 

pleinwand. 
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Reguliere gebieden 

De gevels hebben een klassieke opbouw van 
basement of onderverdieping, middendeel en 
bekroning in de vorm van een afwijkend vorm
gegeven bovenste laag. De daken zijn óf plat óf 
er is een lange doorlopende kap, evenwijdig aan 
de straat. Karakteristiek zijn de rijke detaillering 
en het ambachtelijke materiaalgebruik: toepas
sing van natuursteen in plinten en dorpels, fraai 
bewerkte voordeuren, complexe kozijnprofielen 
en metselverbanden. 

De architectonische detaillering is voor de een
heid van het straatbeeld daarom van essentieel 
belang. Het kozijn is daarbinnen vaak het beeld
bepalende gevelelement bij uitstek. Boven de 
ramen zit vaak een rechte latei. 
De detaillering is ambachtelijk van aard: veel 
blokken hebben complexe houten kozijnen met 
een groot aantal profielvariaties en verfijnde met
selverbanden. Ook komen stalen kozijnen voor. 

De gevel 

Blok als architectonische eenheid: verschillende reeksen 

van identieke elementen. 

Plint. 

Daklijn. 

Ramen. Baksteen. 

Verticale verbijzondering door sprong in daklijn, erkers en 

entree. 
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Reguliere gebieden 

Ruimtelijke dynamiek 

In het kader van de differentiatie wordt ‘verdund’. 
Woningen worden samengevoegd (bijvoorbeeld 
van drie naar twee, o.m. in Delfshaven). Daar
naast vinden (op kleinere schaal dan tijdens de 
stadsvernieuwingperiode) sloop en vervangende 
nieuwbouw plaats. Renovaties worden terug
houdender en kleinschaliger uitgevoerd dan in 
de jaren ’70 en ’80, met meer respect voor het 
bestaande. Dit uit zich bijvoorbeeld in het handha
ven of terugbrengen van de negge in de kozijnen. 

Wel worden nieuwbouwwoningen in dit gebieds
type (vanwege de huidige eisen ) vaak groter, 
hoger en dieper dan de oorspronkelijke bebou
wing. Geleidelijke schaalvergroting is het gevolg. 

Hier en daar is corporatiebezit inmiddels in 
particuliere handen overgegaan. Deze verbrok
keling van het eigendom manifesteert zich in een 
verschillende wijze van onderhoud en/of renova
tie van panden of zelfs van losse appartementen 
binnen een blok. Een verschillende aanpak van 
kozijnrenovatie in een gevelwand doet de eenheid 
in het gevelbeeld teniet. 
Individuele aanpak van winkelpuien en reclame-
uitingen komt steeds meer voor, evenals schaal
vergroting over meerdere panden. 
Door de toegenomen parkeer- en verkeersdruk 
wordt de openbare ruimte, en vooral het groen, 
hier en daar aangetast. Ook wordt groengebied 
gebruikt voor de bouw van scholen, bejaarden
huisvesting e.d. Deze nieuwe gebouwen verschil
len vaak sterk van de oorspronkelijke bebouwing 
(materiaalgebruik, strakheid). 

3Nieuwbouw en renovatie Kozijnen en kleur 

Nieuwbouw afgestemd op de karakteristieken van de 

omgeving. 

Door vervanging van kozijnen verandert de detaillering. 

De fijne onderverdeling van de bovenramen verdwijnt en 

daarmee het vitrage-effect van de witte roedes. Het raam 

wordt een gat in de gevel en het ritme wordt verbroken. 

Het aanbrengen van boeiborden verrommelt de dakrand. 

Verandering van kleur en materiaal maakt van de gevel 

een lappendeken. Door schoonmaken van het metselwerk 

en verschillend voegen verandert het kleurbeeld van het 

metselwerk. 

Kleur is belangrijk. Van oorsprong witte ramen worden 

donkergroen geschilderd. Op afstand vallen oorspronkelijke 

details weg; het raam wordt een gat in de gevel. 
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Reguliere gebieden | 4 Tuindorpen 

4Typebeschrijving In 1902 werd de Woningwet ingevoerd. Vanaf gen binnengebied. Ook komen hoekoplossingen 

Tijdsperiode 

Ongeveer van 1905 tot 1950 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Gesloten/half open bouwblok 

• Stratenverkaveling 

•	 Hiërarchie in het stratenpatroon 

•	 Sterke samenhang tussen stedenbouw en architectuur 

Openbare ruimte 

•	 Ontworpen openbare ruimte 

•	 Groenaanleg versterkt de stedenbouw 

•	 Binnengebied privé 

Architectuur 

•	 Bindend: herhaling van gevelelementen, bijv. vensters/	 

ingangen en daklijst 

•	 Hoeken zijn verbijzonderd 

•	 3 à 5 bouwlagen 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

•	 Grote en kleine bouwstroom 

•	 Per blok of aantal blokken 

dat moment tot ongeveer 1950 kwamen er in de 
stad vrij op verschillende plekken ruim opgezette 
en groene arbeiders- en middenstandswijken tot 
stand. 
De wijken die dateren uit de jaren ’20 en ’30 van 
de 20ste eeuw zijn gebaseerd op de tuindorpge
dachte. Centraal daarin stond het creëren van 
een dorpse, rustige en groene woonomgeving 
voor de arbeidersklasse. De buurten werden 
gerealiseerd op initiatief van industrielen en/of 
woningbouwcorporaties. 
In de latere tuindorpen is de tuindorpgedachte 
alleen nog in ‘verdunde’ vorm aanwezig. Onder dit 
type vallen hier dus zowel klassieke tuindorpen 
waar structuur, bebouwing en groen een afgerond 
geheel vormen, als woongebieden van na 1945 
waar het tuindorpkarakter is gereduceerd tot een 
relatief ruime opzet en de eengezinswoning met 
voor- en achtertuin de dominante woonvorm is. Bij 
de tuindorpen van vóór 1940 is er sprake van een 
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. De doorgaande straten zijn primair, 
evenals de centrale openbare ruimte. Dwarsstra
ten, kleinere pleintjes e.d. zijn secundair. Bijzon
dere functies (verenigingsgebouw, bibliotheek, 
school) en vaak ook winkels zijn op centrale 
plekken gesitueerd of op speciaal daartoe in de 
plattegrond ontworpen ruimtes. Steeds bevinden 
de winkels zich in de plint van het bouwblok, vaak 
met woningen erboven. 
De straten varieren in lengte en bestaan uit rijen 
woningen met meestal een voortuin. 
In principe hebben de bouwblokken een bin
nenterrein dat bestaat uit privétuinen of dat (van 
oorsprong) gemeenschappelijk is. Typerend 
voor Rotterdam is dat de binnenterreinen via 
een achterpad bereikbaar zijn. Langs de paden 
staan hagen. De hoeken van de bouwblokken zijn 
soms vormgegeven met losstaande teruggelegde 
bebouwing, waardoor zicht is op het achtergele

voor met meerdere aaneengebouwde volumes en 
een opening in het bouwblok. De straatwanden 
zijn vaak vormgegeven met kleine sprongen in de 
rooilijn en subtiele verdraaiingen. 
In tuindorpen is er een duidelijke scheiding tussen 
openbaar en privé. Opvallend daarbij is de twee
ledige rol van het openbare groen: het benadrukt 
de stedenbouwkundige structuur en legt een 
verbinding met het groen van de voortuinen. 
Dominant zijn straatprofielen met aan weerszij
den trottoirs en voortuinen en in het midden een 
rijweg, al of niet met plantsoen / singel. Het profiel 
is zorgvuldig geproportioneerd. De bebouwing 
is eenvoudig en bestaat merendeels uit rijtjes 
identieke woningen. 
Daarbij gaat het vrijwel altijd om eengezinswonin
gen of beneden / bovenwoningen. 
De latere bebouwing (van na 1945) heeft veel 
minder een eigen, afgeronde structuur. Er is niet 
meer ontworpen vanuit een collectieve gedachte, 
maar vanuit de woonvorm ‘huis met tuin’: korte 
rijtjes of twee onder een kap, gescheiden door 
garages / bergingen. 
Er is minder openbaar groen en minder openbare 
ruimte. Wel hebben deze gebieden een duidelijk 
groen, ‘dorps’ en kleinschalig karakter. 
In de tuindorpen is veel gerenoveerd, in verhou
ding met de kleine schaal vrij grof (dakkapellen, 
aan- en uitbouwen). Daarbij zijn de oorspron
kelijke straat- en groeninrichting ook gewijzigd 
(meer parkeerplaatsen en andere bestrating). 
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Reguliere gebieden 

Vreewijk 
Klassiek tuindorp uit 1919, ruim opgezet en 
groen, met als centrale ruimte de Brink. De 
woningen zijn voorzien van voor- en achtertuinen. 
De architectuur - simpele hoofdvormen, schuine 
daken, houten gevelbekleding - versterkt het 
dorpse karakter. 

Kleiwegkwartier 
Middenstandstuindorp uit de jaren ‘30 van de 
20ste eeuw, met boven- en benedenwoningen, 
ruime straten met bomen, brede trottoirs en 
voortuinen. Belangrijk als bindend element in de 
gevelwanden is de herhaling van erkers en dak
kapellen. 

De Kossel 
Experimenteel tuindorp uit 1921-1924 in de wijk 
Bloemhof, opgetrokken in betonbouw. De wonin
gen, voorzien van platte daken, staan merendeels 
in vrijwel identieke rijen in evenwijdige straten. 
Rond het centrale plantsoen aan de Hortensias
traat staan ook huizen met schuine daken. 

Schiebroek-Noord 
Buurt van na 1945 met plattegrond op basis van 
evenwijdige straten, zonder centrale ruimte. De 
tuindorpgedachte is teruggebracht tot het woning
type: eengezinswoning met voor- en achtertuin. 
Bindende elementen in het straatbeeld zijn heg
gen, goot- en cordonlijsten. 
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Daklijn en dakgoot: continue. 

Reguliere gebieden 

4Karakteristieken en kwaliteiten 

De kwaliteit van het tuindorp als type ligt in de 
sterke samenhang tussen stedenbouwkundig 
plan, bebouwing, groen en openbare ruimte. De 
herkenbare hiërarchische opbouw is daarvoor 
een kenmerkend gegeven. Zeer karakteristiek 
is de wijze waarop de stedenbouwkundige en 
architectonische samenhang vorm krijgt door 
toepassing van steeds dezelfde middelen. Het 
collectieve in de vormgeving van plattegrond, 
bebouwing en groenstructuur is daarmee van veel 
grotere betekenis dan het individuele. Daardoor is 
in het beeld de overeenkomst tussen afzonderlijke 
elementen altijd groter dan de verschillen. 

In de meest geslaagde gevallen is een harmoni
euze, groene woonomgeving gerealiseerd, met 
afwisselend beslotenheid en openheid. Vaak is er 
een – wat steniger – vormgegeven centrale ruimte 
aanwezig. Naarmate structuur, openbare ruimte 
en architectuur meer op elkaar inspelen bestaat 
er een grotere kwetsbaarheid voor ruimtelijke 
ingrepen. In de vroegere tuindorpen is de kwets
baarheid daarom groter dan in de latere. 
De gevelwanden met hun doorgaande rooilijn 
vormen de stevige achtergrond waartegen de tuin 
tot uitdrukking komt en ze definiëren de straat- en 
pleinruimtes. Binnen de straat- en pleinruimtes 
hebben de verschillende elementen hun eigen 
vanzelfsprekende plaats. Daarbij zijn de duidelijke 
begrenzingen van groot belang: tussen gevel
wand en tuin, tussen tuin en trottoir, tussen privé 
en openbaar. De erfafscheidingen (heggen, muur
tjes) zijn als overgangselement tussen privé en 
openbaar essentieel voor het tuindorp. Bovendien 
zorgen ze voor de continuïteit in het straatbeeld. 
De hoogte is altijd zodanig dat vanuit het huis 
zicht op de straat mogelijk is. 

Zeer belangrijk zijn de bindende elementen in het 
straatbeeld zoals kap/dakvlak, goot, metselwerk 
en de elementen die voor ritmiek zorgen door 
hun identieke of gelijksoortige herhaling zoals 
voordeuren, ramen, dakkapellen, balkons e.d. 

Bij de latere tuindorpen komt dit ook terug in de 
uitvoering van de garages en in de repetitie van 
de metselwerkpenanten in de gevel. Karakteris
tiek zijn de uitwerkingen van de hoeken met los
staande teruggelegde bebouwing of met meer
dere aaneengebouwde volumes, en de kleine 
sprongen in de rooilijn. 
In de groenstructuur zijn openbaar en privégroen 
met elkaar verweven: voortuinheg, straatbomen, 
plantsoen, groenstrook of park. Voortuinen en 
straatbomen vormen samen een groen waas voor 
de vrij stenige gevelwanden. De hagen rond voor-
en achtertuinen vormen een ‘lijstje’; de privé-
ruimte wordt omsloten door een element dat het 
collectieve benadrukt. 
De achtertuinen zijn voor het straatbeeld van 
belang voorzover ze zichtbaar zijn vanaf de 
straat. 

Met elkaar geven het openbare en het privégroen 
het tuindorp zijn groene karakter. 
De architectonische kwaliteit ligt hoofdzakelijk 
in de helderheid van de simpele hoofdvormen, 
veelal een variant op het archetypische huis 
van een of twee bouwlagen met kap. Meestal is 
sprake van rijtjes identieke woningen, waardoor 
een rustig, harmonieus beeld ontstaat in relatie 
met het groen. Vrijwel altijd bestaan de huizen 
uit metselwerk en hebben ze een pannen kap 
met prominent aanwezige schoorstenen. Hout is 
toegepast voor de kozijnen. Het verfwerk is wit 
(kozijnen) of gedekt. Architectonische accenten 
zijn aangebracht op de hoeken of boven de win
kels. Materiaal en kleurgebruik zijn traditioneel; 
de detaillering is zorgvuldig en ambachtelijk. 

De gevel 

Woning als basiseenheid. 

‘Rijtjes’ woningen vormen een architectonische eenheid en 

een reeks van ‘rijtjes’ vormt d  t of het blok. 

Herhaling van dezelfde elementen. 

Rol van de voortuinen: continue lijn of groene vitrage. 

Materiaal achtergrond: kleine elementen - groot vlak, 

dakpannen, metselwerk. 
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Reguliere gebieden 

4 

Wat bindt: Materiaal, kleur en detaillering van gevelvlak, pergola, penanten en erkers. 

Voortuin als groene vitrage. 

Hoek bestaat uit één volume (hoofdvorm) en is afgezaagd. 

De toevoegingen zijn ondergeschikt. 

Eenvoudige zonering van de straatruimte (huis – tuin – straat).
 

Er is een continuïteit aanwezig van dakvlak, dakgoot en ritmering en kleur van
 

gevelopeningen.
 

Regul iere geb ieden  | Tuindorpen 

Rijtjeshuizen Tuindorp 

Wat bindt: Herhaling van dezelfde elementen. Materiaal, kleur en detaillering van 

schoorstenen, kozijnen, ramen, deuren en betimmeringen. 

Wat bindt: Vlakken en lijnen. Materiaal, kleur en detaillering van dakvlak, dakgoot, dakkapel,   

metselwerk en haag. 

Hoek bestaat uit meerdere volumes. 

Nauwkeurige compositie van de straatruimte. Die bestaat uit kleine sprongen en verdraaiingen 

van de bouwmassa en eenheid in materiaal, detaillering en vormgeving. 
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Reguliere gebieden 

4Ruimtelijke dynamiek 

Het corporatiebezit wordt (verder) aangepast aan 
de huidige eisen van wooncomfort, bijvoorbeeld 
door de samenvoeging van boven- en beneden
woningen. Deze aanpassing leidt tot verandering 
in de gevelbeelden, niet tot individualisering. De 
maatregelen zijn per rij/blok identiek. 
In de ‘oude’ tuindorpen vindt incidenteel privatise
ring van het corporatiebezit plaats, in de tuindor
pen van na 1945 aanzienlijk vaker. Als gevolg van 
die privatisering kunnen pandsgewijs verbouwing
singrepen worden uitgevoerd: dakkapellen, aan-
en uitbouwen, wijziging van ramen en deuren, 
vervanging van heggen door hekken, het bouwen 
van kappen op voorheen platte daken (bijvoor
beeld Zomerland) en achtertuinen die worden 
volgebouwd en van schuttingen voorzien. 
De opbouw met identieke onderdelen per blok 
verandert door dergelijke particuliere ingrepen 
in de richting van een samenstel van individueel 
vertimmerde woningen. 
Incidenteel komt vervangende nieuwbouw voor en 
vindt verdichting plaats in groenstroken. Gaat het 
daarbij om nieuwbouwwoningen, dan worden die 
- ten gevolge van de huidige eisen - vaak groter,
 
hoger en dieper dan de bestaande. Geleidelijke
 
schaalvergroting en vergroving van het beeld zijn
 
het gevolg.
 
Ten slotte levert de groenstructuur soms proble
men op (achterstallig onderhoud, verrommeling).
 

Haag verdwijnt als bindend element. 

Tuinpad wordt pad met bergingen. 

Bebouwing en openbare ruimte vallen uiteen omdat de haag 

niet meer ‘rondom’ doorloopt. 

Nieuwbouw afgestemd op de karakteristieken van het 

tuindorp. 
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Reguliere gebieden | 5 Stempel- en strokenbouw 

5Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

Van 1950 tot circa 1970 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Strokenbouw in open verkaveling. In de buitenruimte 

vloeiende overgang privé - collectief - openbaar, geen 

duidelijke grenzen 

•	 Hele wijk als eenheid 

•	 Hiërarchische wijk- en voorzieningenopbouw 

Openbare ruimte 

•	 Geen / weinig privébuitenruimte 

•	 Samenhang in ontwerp openbare ruimte - bebouwing -

groen 

Architectuur 

•	 Stempel: herhaalbare configuratie van bouwstroken 

•	 1 - ca. 20 bouwlagen 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

•	 Grote en kleine bouwstroom 

•	 Per blok of aantal blokken 

Dit zijn planmatige woongebieden, tot stand 
gekomen tussen de jaren ’50 en ’70 van de 
20ste eeuw, met incidenteel latere invullingen en 
vernieuwingen. Het type is karakteristiek voor de 
wederopbouwperiode. Van oorsprong gaat het 
om corporatiebezit. 
Het achterliggende idee bij de bouw was dat 
blokken (gestapelde) woningen, georiënteerd op 
de zon en vrijstaand in het groen, licht, lucht en 
ruimte in huis konden brengen. 
Aan de clustering van bijzondere functies en 
voorzieningen als kerken en scholen en de dif
ferentiatie in de woningtypologie ligt de naoor
logse wijkgedachte ten grondslag; de wijk is de 
primaire, veilige woonomgeving, waarbinnen voor 
alle bewoners de dagelijkse voorzieningen aan
wezig moeten zijn. Die voorzieningen zijn centraal 
gelegen. De hoofdstructuur bestaat uit door
gaande wegen op stedelijk niveau, met daaraan 
gekoppeld winkelstraten, woonstraten, woonho
ven, winkelpleinen en bedrijfsgebieden. 
De bebouwing staat vrij in een openbaar toegan
kelijke omgeving en varieert van stroken hoog
bouw tot blokjes laagbouw. Identieke configu
raties kunnen worden herhaald, zodat sprake is 
van stempels. Vaak zijn combinaties van speciale 
functies (kerken, scholen, speel- en sportvelden 
e.d.) en bedrijfshoven in de stedenbouwkundige 
plattegrond opgenomen, met name in de groen
stroken. 

Bebouwing, openbare ruimte en groen zijn in 
samenhang met elkaar ontworpen. Kenmerkend 
is dat de onderdelen van de openbare ruimte 
in elkaar overlopen; geheel omgrensde ruimtes 
komen niet voor. De nadruk ligt op het collectieve 
gebruik; er is verhoudingsgewijs weinig privé-
ruimte (soms voortuinen). In de best geslaagde 
voorbeelden (Pendrecht, Zuidwijk) vormen 
bebouwing, openbare ruimte en groen één sterk 
samenhangend geheel. 
Gebouwen en groen samen werken als coulissen 
en vormen ‘schermen‘ in de ruimte. 

De bebouwing is eenvoudig en bestaat meren
deels uit lage tot middelhoge blokken, met hier 
en daar een hoogteaccent: lage eengezins- of 
bejaardenwoningen, (portiek-)etageflats en hoge 
galerijflats. Er is veelal een doordachte afwisse
ling tussen laag, middelhoog en hoog; de verhou
ding varieert per stempelgebied. 
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Reguliere gebieden 

Lombardijen, Molièreweg 
Parallelle stroken, gesitueerd als eenvormige 
‘objecten’ in het openbaar gebied. De ontsluitings
kant van de ene strook (galerijen, entrees, gara
ges, bergingen) ligt tegenover de woonkant van 
de andere. De openbare ruimte is door middel 
van wegen, paden en hagen daarop afgestemd. 

Pendrecht, Melissantstraat 
Stempelplan waarbij de wooneenheden gespie
geld ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd. 
Daardoor ontstaan op sommige plaatsen besloten 
en symmetrische straatprofielen, een soort ‘bin
nenhoven’. Tegelijkertijd blijft de continue open 
ruimte doorlopen, waardoor de stempels aan 
elkaar worden geregen.  Sommige wooneenhe
den zijn met elkaar verbonden door onderdoor
gangen in de bouwblokken. 

Schiebroek-Zuid, Moddermanstraat 
Stempelplan, bestaande uit enkele (en dus niet 
ten opzichte van elkaar gespiegelde) stempels. 
De woonblokken staan als objecten in het groen 
en begeleiden tegelijkertijd de continu doorlo
pende, groene ruimte. Het plan als geheel is 
uitermate strak geordend. 

Ommoord, Zernikeplaats 
Grootschalig stempelplan, bestaande uit een 
samenstel van zeer diverse gebouwen. De 
bebouwing varieert van grote en hoge ‘schijven’ 
en haken tot individuele lage gebouwen die 
meestal de voorzieningen bevatten. De gebou
wen zijn opgetrokken binnen een parkachtige 
structuur. Het plan als geheel is veel minder strak 
geordend dan de andere stempelplannen. 
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Reguliere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten grote plasticiteit door terugspringende glasvlak
ken, in- en uitspringende balkons en galerijen 

Op stedelijk niveau ligt de kwaliteit van het type met licht- en donkercontrasten, waardoor een 
in de sterke samenhang tussen bebouwing, ‘doordringbare’ gevel ontstaat. De gevel als 
openbare ruimte en groen(structuur). In de meest geheel vormt een weefpatroon; door het spel van 
geslaagde gevallen is een harmonieuze, ruime, licht en donker zijn de gevelvlakken transparant 
groene woonomgeving gerealiseerd, met een en nooit ‘plat’. De gevels krijgen eenheid door de 
grote ruimtelijke continuïteit en een herhaling van sterk ritmisch werkende herhaling van per woning 
aan elkaar verwante inrichtingskenmerken. identieke raam- en deurpartijen en balkons.  De 
Een belangrijke kwaliteit in de ruimtelijke opbouw kozijnen vullen het gehele gevelvlak per woning. 
is de situering van de bouwblokken ten opzichte Het metselwerk en de detaillering zijn eenvoudig. 
van elkaar en de relatie met de groene, rustig De gevelonderdelen zijn vaak ‘koud tegen elkaar’ 
ingerichte terreinen tussen de stempels/stroken gezet en grijpen niet in elkaar, zoals bij een tradi
(gazons, bomen in de grasstrook, struiken tegen tionele en meer ambachtelijke detaillering. In de 
de basementen). oudere gebieden (bijvoorbeeld Pendrecht) heeft 
De ruimte binnen de stempels is zonder scherpe de bebouwing typische wederopbouwdetails zoals 
overgangen voortgezet in de ruimte daaromheen ‘televisievensters’ (grote vensters met beton
en vormt daarmee een geheel.  Vaak wordt de nen randen), beplating van bijzondere soorten 
expressiviteit sterker bepaald door de groenstruc natuursteen of betonnen prefabelementen. In het 
tuur dan door de terughoudend vormgegeven winkelgebied kunnen de als een geheel ontwor
bebouwing. De kwaliteit van dit soort gebieden pen luifels een sterk horizontaal accent geven. 
ligt dan ook vooral in de stedenbouwkundige 
aspecten, bijvoorbeeld in de afwisseling tus
sen de korte en lange lijnen (zichtrelaties), de 
afwisseling tussen lage en hogere bouwblokken 
en de verhouding tussen bebouwing en open 
ruimte, waardoor meer of minder besloten ruimtes 
ontstaan. 
Karakteristiek voor strokenbouw is de helder
heid van de simpele hoofdvorm van de blokken 
en het geringe verschil tussen entreezijde en 
niet-entreezijde. Vaak gaat het om een stapeling 
van horizontale lagen, waarbinnen de individuele 
woning afleesbaar is. Het wonen is opgetild; de 
plint legt de relatie tussen blok en maaiveld. Aan 
de ene kant liggen de entrees, garages, stallingen 
of bedrijfjes, de andere gevel is vaak blind. Hier 
werden struiken geplant om het bouwblok als het 
ware los te maken van het maaiveld. De blokken 
hebben echter geen duidelijke voor- en achter
kant. 
Per blok/rij zijn de woningen identiek. Een 
gebouw bestaat vaak uit twee relatief dichte, 
gemetselde kopgevels als ‘boekensteunen’ met 
glasgevels ertussen. Het gevelvlak heeft een 
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De gevel 

Gevelvlakken. 

Boekensteunen. 

Plint + maaiveld. 

De opbouw van het blok. 

Het bijzondere aan deze gevel is het ontbreken van een 

hiërarchische opbouw. De gevel is geen dichte wand met 

openingen, maar is opgebouwd als een weefsel, zonder 

accenten op de hoek of langs de dakrand. 

De plint 

5 

De plint hoort bij het maaiveld. 

Bij appartementsgebouwen is het woonprogramma opgetild. 

De entree, bergingen, doorgangen, garages en / of 

bedrijven vormen het programma van de plint. 

De ruimtelijke uitwerking wijkt af van het woongebouw en is 

onderdeel van de maaiveldinrichting. 
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Reguliere gebieden 

Naast elkaar bevinden zich vlakken van metselwerk en glas 

met een doffe en een glimmende textuur. 

Lijnenspel van vloeren, pui-indeling en balkonhekken. 

Door kleurverschil en terugliggende gevelvlakken 

(schaduw) ontstaat een licht- donkerpatroon. 

In een zijdelings perspectief wordt de werkelijke plasticiteit 

zichtbaar. 
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5De ruimte 

Coulissenbebouwing 

+ 

coulissenbeplanting 

+ 

‘doordringbare gevel’ 

= Goed onderhouden collectieve groenvoorzieningen. 

ruimte loopt in elkaar over. 
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Reguliere gebieden 

5 Ruimtelijke dynamiek 

Bij de vernieuwingsoperaties die in dit gebieds
type aan de gang zijn wordt soms bestaande 
bebouwing gesloopt en vaak vervangen door 
nieuwbouw.  Sommige gebieden worden verdicht, 
waarbij nieuwe woningtypen worden toegevoegd. 
Deze ingrepen kunnen de verhoudingen (maat, 
schaal, zichtrelaties, vormentaal) in de stem
pel- en strokenbouw sterk veranderen, doordat 
de nieuwbouw afwijkt van het bestaande qua 
vormtaal en hoogte. 
Bij nieuwbouw worden de bestaande portiekflats 
vaak vervangen door appartementsgebouwen en 
door en eengezinswoningentypologie met tuin. De 
appartementsgebouwen worden vaak neergezet 
nabij voorzieningen of op centrale locaties aan de 
stedenbouwkundige hoofdstructuur. De eenge
zinswoningen met tuin zijn vaak aanpasbaar aan 
de individuele woonwensen en beschikken soms 
zelfs over ‘meeontworpen’ uitbreidingsopties 
zoals dakopbouwen of aan- en uitbouwen. 
Ook bedrijfshoven, winkelcentra en bijzondere 
voorzieningen (kerken, scholen, winkels) worden 
ingrijpend gewijzigd. Bedrijven verhuizen, de 
gebouwen worden gesloopt of veranderen van 
functie. Voor kerken en scholen geldt hetzelfde. 
Door de toename van het autobezit is de parkeer
druk ten opzichte van de oorspronkelijke situatie 
verdrievoudigd. Dit heeft grote gevolgen voor de 
kwaliteit van de buitenruimte. Bij herstructurering 
wordt dan ook speciale aandacht besteed aan het 
oplossen van de parkeerproblematiek 
Door veranderingen in de woonwensen en 
door de introductie van nieuwe grondgebonden 
woningtypologieën is de rol van de collectieve 
openbare ruimte veranderd. Soms is er nog 
ruimte voor een kleine gemeenschappelijke tuin 
als uitloper van de private tuinen, maar vaak is 

Regul iere geb ieden  | S tempel -  en s t rokenbouw 

Vervangende nieuwbouw 

Geslaagde nieuwbouw van appartementsgebouwen. Geslaagde nieuwbouw van grondgebonden eengezins

woningen. 

Entreegebied 

Renovatie van het blok en vernieuwde entree. De 

toegevoegde entree is herkenbaar als nieuwe toevoeging. 

Puien en balkons 

Gerenoveerde gevel waarvan de oorspronkelijke diffuusheid 

is verminderd. Deze gevel oogt ‘ondoordringbaar’ en 

gesloten, deels door de vlakke uitstraling van de kunststof 

puien, deels door de kleurkeuze. 

Zorgvuldige gevelrenovatie waarbij de oorspronkelijke 

puien en balkonhekwerken als uitgangspunt zijn genomen 

voor de detaillering, materiaal- en kleurkeuze van de 

moderne kozijnprofielen. 

De galerij van de eerste etage is veranderd in individuele 

woningtoegangen. De collectieve groenstrook is veranderd 

in voortuinen. 
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Reguliere gebieden 

5bij herstructurering de collectieve ruimte terugge
bracht tot een parkeerhof of een voetpad aan de 
achterzijde van de woningen. 
Op grote schaal wordt corporatiebezit gereno
veerd; het betreft daarbij met name vervanging 
van kozijnen en balkonhekken, aanbrengen van 
gevelisolatie en plaatsen van liftschachten. Bij de 
oudere renovaties is de ingreep vaak functioneel 
goed, maar slecht passend bij het karakter van de 
bebouwing. Bij dit soort renovaties worden archi
tectonische eenheden als een geheel aangepakt. 
Wordt corporatiebezit geprivatiseerd, dan veran
dert de opbouw van identieke delen per blok in de 
richting van een samenstel van individueel vertim
merde woningen. Voortuinen veranderen soms 
in parkeerplaatsen en hagen in hekken. Bij platte 
daken verschijnen dakopbouwen op laagbouw en 
dakkapellen bij kappen. 
In veel gebieden gaat de groenstructuur achteruit 
door verwaarlozing en achterstallig onderhoud en 
door het afknabbelen door privatisering (wonin
gen krijgen toegang tot oorspronkelijk collectief 
groen). Bij sommige ingrepen worden achtertui
nen aangelegd, waardoor het openbaar groenge
bied van karakter verandert. 

Renovatie, schilderbeurt en/of isolatie kopgevels. 

Kleurkeuze ondersteunt de architectonische en 

stedenbouwkundige karakteristiek en samenhang. 

Isolatie kopgevels 

Gevel en buitenruimte 

Renovatie, schilderbeurt en/of isolatie kopgevels. De ruime 

compositie van de blokken ten opzichte van elkaar valt 

uiteen. 

De originele gevels: fraaie verhoudingen in maat, ritme en 

detaillering. Overeenkomst in textuur tussen de berken en 

de betonnen gevelplaten legt een ongebruikelijke relatie 

tussen bebouwing en openbare ruimte. 

Het dichtzetten van balkons tot een vlak gedetailleerde 

gevelplaat alsmede het opschonen van het binnenterrein 

hebben tot gevolg dat de gevel een harde grens vormt naar 

het maaiveld. 

Wels tandsnota Rot terdam 141 Regul iere geb ieden  | S tempel -  en s t rokenbouw 



Welstandsnota Rot terdam 



	

	 	

	

	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Reguliere gebieden | 6 Woningbouw 1970 - 1985 

6Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

1965 / 1970 - ca. 1990 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Vooral eengezinswoningen 

• Grote bouwstromen 

• Woonerven 

•	 Streven naar kleinschaligheid en (quasi-) individualiteit 

Openbare ruimte 

•	 Versnipperde openbare ruimte 

•	 Geen duidelijke voor- en achterkant 

•	 Vaak (voor- en) achtertuin 

Architectuur 

•	 Weinig aandacht voor hoogwaardige materialisering 

•	 Bindend: dakrand, lateibalken boven ramen 

•	 2 à 3 bouwlagen + kap 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Grote bouwstromen 

Eind jaren ’60 van de vorige eeuw was er veel 
kritiek op de stempel- en strokenbouw, die als 
vlak en monotoon werd gezien. De verweven
heid tussen bebouwing, groen en openbare 
ruimte was sterk versimpeld, de architectuur leek 
gereduceerd tot een optelsom van bouwnormen. 
Met name in wijken met veel hoogbouwflats (bij
voorbeeld Ommoord) werd de ‘menselijke maat’ 
gemist. 
Mede als reactie hierop ontstonden de wooner
ven: woonbuurten met een vertakte plattegrond, 
eindigend in doodlopende erven. Plattegron
den laten vaak geknikte vormen zien met korte 
zichtlijnen en een hoge mate van beslotenheid 
als gevolg van een voortdurend verspringende 
rooilijn, zowel tussen als in blokken. 
De Rotterdamse buurten van dit type variëren van 
relatief rechtlijnig en vrij stenig (Beverwaard) tot 
zeer vertakt (Oosterflank). 
De hiërarchie is simpel: wijkontsluitingswegen/
straten voor doorgaand verkeer en een diffuse 
verspreiding daarvandaan door de wijk via stra
ten/paden/erven die ook voor langzaam verkeer 
zijn ingericht. Winkels bevinden zich in wijkwin
kelcentra. Daar en aan de doorgaande wegen 
komt ook gestapelde bouw voor. De winkelcentra 
kunnen gecombineerd zijn met scholen, een 
gezondheidscentrum, een wijkgebouw en andere 
voorzieningen. 
Straten, hoven en pleintjes lopen in elkaar over. 
Het groen is zeer uitgebreid en vertakt zich met 
de structuur of is ogenschijnlijk met losse hand 
door de buurt gestrooid. Aan de randen van de 
buurten liggen sportvelden en volkstuinen. 
Er is een veelheid aan overgangen van openbaar 
naar privé, bijvoorbeeld via de groenstrookjes en 
paden aan de straatkant. Paden lopen ook aan 
de achterzijde, waar grasvelden en speelplekken 
liggen. Doordat deze ruimtes in hoofdzaak vanuit 
de omringende panden worden benut, is een 
semiopenbare situatie ontstaan. 
De straatprofielen zijn vaak ‘plat’: stoepen en 
rijweg worden alleen door paaltjes van elkaar 
gescheiden. Bij de woningen is parkeerruimte. 
Er is in plattegrond en bebouwing nadrukkelijk 

niet gestreefd naar kleinschaligheid. Die klein
schaligheid manifesteert zich echter niet in 
afwisseling en verschil tussen panden zoals in het 
traditionele dorp; op de woonerven onderscheidt 
de individuele woning zich niet van de naastgele
gene. Vaak is er wel een vrij uitgebreide woning-
typologie toegepast met per cluster verschillende 
bebouwing. 
Tot dit gebiedstype behoren niet alleen woon
erven maar ook vrij grote, gestapelde stedelijke 
appartementencomplexen (bijvoorbeeld de 
woningcomplexen langs de Goudse Rijweg en de 
Gerdesiaweg). 
Het gaat daarbij om complexmatige bouw van 
(huur)woningen met een gemeenschappelijke 
toegang / trappenhuis. De gestapelde bebouwing 
vormt straatwanden met een stenig karakter. 
Vaak is gestreefd naar meer straatruimte dan in 
de oorspronkelijke situatie, door het laten in- en 
uitspringen van de gevelwanden. 
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Reguliere gebieden 

Beverwaard 
Jaren ‘70 wijk in Rotterdam-Zuid met plattegrond 
die de noordzuidrichting van de eerdere pol
derverkaveling volgt. Laagbouw en gestapelde 
bouw in een grote diversiteit aan woningtypen. 
Het bebouwingsbeeld wordt gedomineerd door 
baksteen, dakpannen, hout, plaatmateriaal en 
golfplaat. 

Oosterflank 
Jaren ‘70 wijk in Rotterdam-Noordoost met plat
tegrond die vooral is opgebouwd uit korte straten, 
hoven en woonerven. De bebouwing bestaat uit 
zowel gestapelde woningen als laagbouw. Naast 
rijtjeswoningen, die gericht zijn op de straat, 
komen ook tuingerichte woningen voor, met aan 
de straatkant bergingen. 

Rubroek 
Stadsvernieuwing ter plaatse van eerdere buurt, 
waarbij rechtlijnig stratenpatroon is vervangen 
door plattegrond met hoven, omgeven door lange 
gevelwanden. Kenmerkend is de gestapelde 
bouw, in verspringende rooilijn, met uitstekende 
balkons en een verticale geleding door de 
plaatsing van smalle, staande ramen boven de 
ingangen 
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Reguliere gebieden 

6 

Rubroek. Oosterflank. 

Wat uiteindelijk bindt is de overeenkomst in materiaal: 

dakbedekking. 

Metselwerk. 

Kozijnen. 

Karakteristieken en kwaliteiten 

De ruime groenstructuur, de kleinschaligheid en 
de soms uitgebreide woningtypologie vormen 
een belangrijke kwaliteit van de woonerven. In de 
sommige gevallen gaat het om een rustig, groen 
woonmilieu, met mogelijkheden voor verschil
lende ‘wooncarrières’. 
De woningen hebben vrijwel steeds achtertuinen, 
afwisselend voortuinen of minieme groenstrook
jes. Soms zijn schuurtjes en bergingen aan de 
straatzijde gesitueerd. Een zeer introverte woon
vorm ontstaat als ook de keuken aan de voorzijde 
is gesitueerd en de woonkamer (tuinkamer) zich 
aan de achterzijde bevindt. 
De in de jaren ’70 nagestreefde kleinschaligheid 
is bereikt met een niet-hiërarchische gevel- en 
dakopbouw: muur- en dakvlakken worden steeds 
gebroken. Daarnaast is afwisseling in kapvormen 
ingezet (plat, schuin, schuin met plat) binnen een 
rij of blokje en zijn korte en langere dakvlakken 
toegepast. 
De panden zijn doorgaans opgetrokken in met
selwerk, met beton voor lateien en consoles; de 
daken zijn gedekt met pannen. In combinatie met 
de niet-hiërarchische opbouw ontstaat daardoor 
soms een amorf bebouwingsbeeld. Bij hoekop
lossingen is vaak gebruik gemaakt van blinde 
kopgevels. 

Raamverdeling en gevelopbouw 

Beverwaard. 

De gevel heeft een niet-hiërarchische opbouw, de 

hoofdvorm wordt niet geaccentueerd en elk vlak wordt 

gebroken. Daardoor is er geen voor- en achtergrond, geen 

verschil tussen groot en klein en tussen hoofd- en bijzaak. 

Kozijnen + vlak. 

Er is geen schaalcontrast omdat de totale compositie 

bestaat uit een aaneenrijging van kleine onderdelen. 

Alleen de raampartijen hebben een onderverdeling. 
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Reguliere gebieden 

Bij de gestapelde bouw komen ook kopgevels 
voor met balkons. 
In een aantal gevallen wordt de kwaliteit van de 
gevelwanden bepaald door terugkerende, bin
dende elementen als lateibalken boven ramen en 
deuren, een doorlopende dakrand, doorlopende 
gevelbekleding op de verdieping e.d. 

De stedelijke (appartementen)complexen dragen 
meer dan de woonerven een duidelijk architec
tonisch handschrift en hebben als zodanig een 
(wisselende) betekenis. Door hun relatief grote 
volume zijn ze ook voor het stadsbeeld van 
belang. De complexen zijn min of meer alzijdig en 
veelal voorzien van balkons, loggia’s en terras
sen. De gevel bestaat uit beton, baksteen, glas 
en hout. 

De complexmatige nieuwbouw uit de stadsver
nieuwing heeft veelal uit baksteen opgetrokken 
gevels. Voor balkons, lateien e.d. is beton toege
past, voor kozijnen hout en kunststof. Afwisselend 
zijn de gevels voorzien van balkons en loggia’s. 
De detaillering van de gevels is doorgaans weinig 
subtiel. 
In de plint liggen de ingangspartijen en daarnaast 
de deuren van de bergingen. 
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Reguliere gebieden 

6Ruimtelijke dynamiek 

Corporatiewoningen in dit gebiedstype worden 
incidenteel geprivatiseerd. Daarna treedt ver
bouwing op; woningvergroting, dakkapellen en 
-opbouwen, wijziging van ramen en deuren. Ook 
veranderen voortuinen in parkeerplaatsen en 
heggen in hekken. Soms worden achtertuinen 
volgebouwd en van schuttingen voorzien. De 
opbouw met identieke onderdelen verandert daar
door in de richting van meer individueel bepaalde 
woningen. 
Op straat kan verrommeling optreden door de 
toenemende parkeerdruk en het permanent bui
ten staan van gft-containers. 

Onderhoud van de groenvoorzieningen in dit type 
is soms problematisch. Op enkele plaatsen komt 
vervangende nieuwbouw voor en vindt verdichting 
in groenstroken plaats. 
Bij de (appartementen)complexen is sprake van 
een tekort aan parkeerplaatsen; de buitenruimte 
staat onder toenemende parkeerdruk. Vanwege 
de beheerproblematiek worden portieken en ber
gingen dichtgezet. De dichte onderkanten hebben 
een negatieve invloed op de openbare ruimte. 
Datzelfde geldt voor de grotendeels dichte plinten 
van de stadsvernieuwingsbouw. In sommige 
gevallen leidt de materialisering (plaatmaterialen) 
die bij de stadsvernieuwing is toegepast tot een 
wat armoedig gevelbeeld. Ook onderhoudsproble
matiek kan hierbij een rol spelen. 

Schuttingen in de voortuinen en individualisering van de 

entreegebieden. 

Dakkapellen op verschillende hoogtes. 

Individualisering van de entreegebieden. Plaatsing zonnepanelen. 

Nieuwe portiekentree. Verschillende kleuren en invullingen van raam- en 

deurkozijnen. 
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Reguliere gebieden | 7 Projecten na 1985 

7Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

1985 tot nu 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Straten- en blokverkaveling 

•	 Aandacht voor opnemen / inpassen bestaande structuren 

Openbare ruimte 

•	 Openbare ruimte is deel van grotere geheel en overstijgt 

de schaal van de woning en de straat 

•	 Duidelijke voor- en achterkant 

Architectuur 

•	 Gevelwand weer architectonische eenheid - aandacht 

voor materialisering 

•	 Groot- en kleinschalig,varierend van 2 tot circa 20 bouw 

lagen 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Grote en kleine bouwstromen 

Halverwege de jaren ’80 vond opnieuw een 
omslag plaats in stedenbouw en architectuur. De 
woonerven werden als onoverzichtelijk ervaren 
en te veel een exponent van alleen het scheppen 
van woonmilieus zonder veel architectonische 
vormgeving. 

De ontwerpaandacht verschoof, zowel voor struc
tuur en bebouwing als voor openbare ruimte en 
groen. Hiërarchie in de structuur, het onderscheid 
openbaar – privé en de uitstraling van het materi
aal kregen (weer) veel aandacht. 
Daarnaast werd het ‘reageren op de plek’ weer 
belangrijk: het omgaan met het prestedelijke 
landschap of de eerdere functie van een plek. 
Waterlocaties raakten in zwang als woonmilieu en 
het ‘duurzaam bouwen’ kwam op. 
De ontwikkeling vond en vindt plaats op stedelijke 
schaal en initiatief. Vaak is er sprake van gefa
seerde planvorming onder sterke gemeentelijke 
regie (afd. ruimtelijke ordening/stedenbouw), 
gericht op het bereiken van vooraf gestelde kwa
liteitsdoelen. De grootste plannen betreffen de 
transformatie van stukken min of meer agrarisch 
gebied tot stedelijke woonwijken(Prinsenland en 
Nieuw Terbregge). Invulplannen betreffen heront
wikkeling (Jasonpark in Schiebroek, ter plaatse 
van volkstuinen en sportvelden) en randgebieden 
(Barbeelsingel in Hoogvliet, met zicht op de Oude 
Maas). 
In vergelijking met de jaren ’70 waren de bouw-
stromen gering. De ontwerpen hebben vrijwel 
steeds een duidelijk, vaak interdisciplinair, 
ontwerphandschrift: architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur. 

Er is veel aandacht voor het ontwerp van de 
openbare ruimte. Het onderscheid openbaar 
– privé wordt benadrukt. De materialisering is 
divers en de architectuur is vaak veel gevarieer
der en rijker dan in de voorgaande perioden. Er 
zijn verschillende kleuren metselwerk toegepast 
en er is gebruik gemaakt van hout, natuursteen 
en andere materialen. De materialen en het ver
schil in behandeling zijn vaak ingezet om bouw

delen van elkaar te onderscheiden (begane grond 
- verdieping - kap). 
De architectuur is uitgesproken en expressief, de 
stijl varieert van neomodern tot retro jaren ‘30. 
In stedenbouwkundige zin varieert het type van 
tuindorpachtig (Prinsenland, Tussenwater, Nieuw 
Terbregge) en gestapelde bouw tot hoogbouw 
(Barbeelsingel, Prinsenland). Het resultaat is een 
veelkleurig palet: laag- en hoogbouw, hoge en 
lage dichtheden, rechte en gebogen straatwan
den, stenige en groene buitenruimtes, losstaande 
en rijtjeshuizen, winkelcentra, kantoren, school
gebouwen en gebouwen voor ouderenhuisves
ting, strakke en speelse, ingetogen en uitbundige 
architectuur. 
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Reguliere gebieden 

Prinsenland 
Woonwijk in grotendeels opgehoogde droogma
kerij. Kleinschalige kantorenlocaties, groenvoor
zieningen, water en recreatieve routes maken 
deel uit van de wijk. De oude bebouwingslinten 
‘s-Gravenweg en Ringvaartweg zijn geïntegreerd 
in het ontwerp. Laagbouw, ruime opzet en groen 
geven de wijk een tuindorpachtig karakter. 

Nieuw Terbregge 
Woonwijk gelegen tussen de rivier de Rotte 
en de snelweg A20. Ondanks de ligging langs 
de snelweg is Nieuw Terbregge een landelijk 
gelegen woonwijk met veel groen en water. De 
woonwijk is als eenheid ontworpen. Het inpas
sen van kleinschalige uitbreidingen (bijvoorbeeld 
dakkapellen, aan- en uitbouwen vergt daarom de 
nodige aandacht. 

Nesselande 
Woonwijk gelegen aan de rand van de Zevenhui
zerplas (een recreatieplas). De wijk is opgebouwd 
uit verschillende buurten met een elk eigen 
karakter. De belangrijkste voorzieningen bevinden 
zich nabij het metrostation en nabij de recreatie
plas. De oude bebouwingslinten zijn behouden 
en geïntegreerd in het stedenbouwkundige plan. 
De ligging aan het Groene Hart wordt benut door 
middel van een park in combinatie met een uitge
breid waternetwerk waardoor water en groen diep 
in de wijk doordringen. 
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Reguliere gebieden 

7Karakteristieken en kwaliteiten De laagbouwbuurten 

De kwaliteit ligt zowel in individuele plannen als 
in het geheel: de staalkaart aan Rotterdamse 
stedenbouw vanaf 1985. Opvallend daarbij is de 
gehanteerde ambitie; de stad profileerde zich 
nadrukkelijk met stedenbouw en architectuur. 
De kwaliteit van het geheel (wijk, complex) ligt 
vaak in de samenhang tussen de op elkaar afge
stemde plattegrond, de bebouwing, de openbare 
ruimte en het groen in een hoogwaardig ontwerp. 
Een voorbeeld is Prinsenland; de openbare 
ruimte bepaalt sterk de sfeer en de kwaliteit van 
de wijk, te typeren als ‘aangenaam wonen in 
eigentijds tuindorp’. 
In de stedenbouwkundige structuur is met 
verschillende architectonische en stedenbouw
kundige eenheden gewerkt: laagbouwbuurten, 
historische linten en grootschalige landschappe
lijke ensembles. 
In de laagbouwbuurten vormt het bouwblok de 
architectonische eenheid. Het gevelontwerp 
benadrukt primair de lengte van het blok en niet 
zozeer de woning, de hoeken van het blok zijn 
niet afgesneden maar nadrukkelijk gecompo- Blok als architectonische eenheid. Compositie van de hoek. 

neerd. Het domein van de individuele woning 
wordt uitgewerkt op de begane grond, waar met 
tuinmuren, nissen en muurtjes de overgang naar 
de straat wordt gemaakt. 
Elk buurtje is een samenhangend kleinschalig en 
homogeen ensemble. 
De hoger gelegen oude lintbebouwing op de oude 
dijk vormt een extra kwaliteit in de wijk als geheel. 
De grootschalige landschappelijke ensembles 
bestaan uit de randen van de laagbouwbuurten, 
de hoogbouw en de openbare groene ruimte, de Tuinmuur is onderdeel van het blok. Gelaagde overgang tussen privé en openbaar. 

singels en de plas. Architectuur, stedenbouw en 
landschap zijn als een precies afgestemde com
positie ontworpen. 
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Reguliere gebieden 

Net als bij het type stempels en stroken zijn 
maaiveldinrichting en bebouwing als een samen
hangend ruimtelijk geheel ontworpen. In dit 
geval is echter het ruimteconcept niet diffuus, 
maar duidelijk gedefinieerd en overzichtelijk en 
hiërarchisch opgebouwd. Alle ontwerpmiddelen 
(stedenbouwkundig, architectonisch en land
schappelijk) zijn ingezet om de ruimtewerking te 
intensiveren en de schaalcontrasten op te voeren. 
De begrenzing van de ensembles wordt bijvoor
beeld bijna altijd gevormd door terughoudende 
randen bestaande uit laagbouw. Deze trekken de 
aandacht niet naar zich toe, waardoor het accent 
valt op de tussenliggende ruimtes. De aanwezige 
hoogbouw ritmeert, accentueert en versterkt de 
dieptewerking en de gelaagdheid. 

De architectuur onderscheidt zich door het afge
wogen materiaal- en kleurgebruik. Vaak heeft dat 
een betekenis in de gevelgeleding. De variatie 
in materiaal- en kleurgebruik wordt in evenwicht 
gehouden door de strakke vormen en de ritmi
sche herhaling die veel ensembles kenmerken. 
Binnen de ensembles komen meerdere architec
tonische handschriften voor. Soms is de overgang 
tussen de verschillende handschriften zo groot, 
dat een ruimtelijke scheiding ontstaat tussen ver
schillende delen van een ensemble die ten koste 
gaat van de compositie als geheel. 

Het grootschalig landschappelijk ensemble 

Grootschalige landschappelijke compositie van laagbouw, Hiërarchische opzet hoofdrichtingen hoogbouw ritmeert, 

hoogbouw en landschap. accentueert en versterkt de gelaagdheid en de 

dieptewerking. 
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Reguliere gebieden 

7Ruimtelijke dynamiek 

Ondanks de recente voltooiing is er in de wijken 
van na 1985 vrij veel kleinschalige dynamiek: 
aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbou
wen, bergingen, schuurtjes, schilder- en onder
houdsbeurten e.d. Dit kan leiden tot het ontstaan 
van te veel individuele kenmerken bij woningen, 
met als gevolg dat het blok waartoe ze behoren 
visueel uiteenvalt. Een voorbeeld is het plaatsen 
van dakopbouwen bij een deel van de woningen 
in een blok. Vaak onderscheiden dergelijke ingre
pen zich bovendien te veel of juist te weinig van 
de rest van de woning. 
De openbare ruimte en de groenstructuur staan 
onder druk door de behoefte aan parkeerplaatsen 
en speelvoorzieningen. 

De gevelwand is als eenheid ontworpen met oorspronkelijk 

twee bouwlagen. Wanneer daar door middel van 

dakopbouwen een derde laag aan toegevoegd wordt is het 

belangrijk dat de dakopbouwen onderling niet van elkaar 

verschillen en zijn afgestemd op de ritmering van de tweede 

laag. Indien dat niet gebeurt gaat de eenheid verloren en 

valt de gevelwand uiteen. 
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Reguliere gebieden | 8 Stedelijke villagebieden 

8Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

Na 1870 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Vrijstaande bebouwing op eigen kavel 

Architectuur 

•	 Hoge kwaliteit 

•	 Zeer divers 

•	 Veel aandacht voor details 

• Architectenhandschrift herkenbaar 

•	 Gebouw met eigen gezicht in ‘groen lijstje’ 

•	 1,2,3 bouwlagen, eventueel met kap 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

•	 Pandsgewijs - soms verkavelde buitenplaats 

Stedelijke villagebieden zijn woongebieden die Gaat het om vrijstaande bebouwing op eigen 
zijn ontstaan na 1870 en waarvan de bebouwing kavel, dan zijn de tuinen omheind met smeedijze
bestaat uit vrijstaande of geschakelde villa’s. ren hekwerken of hagen, die per pand aanmerke-
Deze gebieden zijn planmatig aangelegd en lijk kunnen verschillen. In de oudere villagebieden 
soms gelegen op een voormalig landgoed of zijn de tuinen groter en is de bebouwing geringer 
buitenplaats. Ze hebben een overduidelijk groen van omvang dan in de recentere voorbeelden. 
karakter. Het grootste villagebied ligt in Kralingen; 
kleinere villagebieden en marginale ‘goudkustjes’ 
liggen door de stad verspreid. Vele daarvan zijn 
te klein om op kaart te zetten. 
Het villapark in Kralingen is exemplarisch voor 
de ontwikkeling van villagebieden. Na de ver
koop van enkele van oorsprong 17e-eeuwse 
buitenplaatsen, werd de grond vanaf eind 19e 
eeuw voor een deel als openbaar park in gebruik 
genomen en voor een deel met villa’s bebouwd. 
De (geschakelde) villa’s werden zowel door par
ticulieren als – in de vorm van ensembles - door 
bouwondernemers gebouwd. Een voorbeeld van 
dat laatste is de ‘Wagnerhof ’. 
Een veel recenter villagebied is Duijvestein, in 
het noorden van de gemeente. In dit door water 
omgeven gebied ligt het accent op de privétuinen; 
aan de buitenruimte is minder aandacht besteed. 
De bebouwing bestaat uit individueel gebouwde, 
luxe woonhuizen in een of twee bouwlagen, vaak 
met platte daken, tuinen rondom en hagen als 
erfafscheiding. Er staan verhoudingsgewijs grote 
huizen op kleine kavels. Het gebied maakt een 
vrij groene indruk maar openbaar groen, zoals 
plantsoenen of laanbeplanting, is nauwelijks aan
wezig. De openbare ruimte dient om het privége
bied te ontsluiten en vormt geen groene overgang 
naar de tuinen. 
In de oudere stedelijke villagebieden bestaat de 
groenstructuur juist wel uit een combinatie van 
openbaar en particulier groen. Het geheel van in 
elkaar overgaand privégroen en openbaar groen 
bepaalt in hoge mate het beeld. In de open
bare ruimte zijn parkjes, vijvers en plantsoenen 
aangelegd; het privégroen sluit daarop aan en 
bestaat meestal uit ondiepe voortuinen en grote 
achter- en eventueel zijtuinen. Waar voortuinen 
ontbreken wordt dit vaak gecompenseerd door 
grasstroken en laanbeplanting. 
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Reguliere gebieden 

Kralingen, Vijverlaan 
Gebied bebouwd met individuele villa’s en heren
huizen of kleine ensembles. De huizen hebben 
voortuinen die sterk wisselen qua diepte. Het 
straatbeeld is compact.  De panden hebben twee 
of drie lagen met kap en staan vrij dicht op elkaar. 
De erfafscheiding geeft continuïteit; hagen en 
hekken wisselen elkaar af. Groen en bomen in de 
tuin gaan over in het groen van de straatbomen. 
Vanuit de openbare ruimte is er een sterke zicht-
relatie met huizen en tuinen. 

Duijvestein, Hendrik Andriessenlaan 
Gebied recentelijk bebouwd met individuele vil
la’s. De kavels zijn relatief klein, de huizen groot. 
Het oorspronkelijke idee was een ‘modernistisch’ 
villapark te realiseren van lage huizen met platte 
daken. Inmiddels is dat uitgangspunt verlaten; 
de bebouwing is nu uiterst divers van vormge
ving. Wel overheersen witte en grijze kleuren. De 
huizen hebben rondom tuinen. Veel voortuinen 
hebben hoge dichte hagen als erfafscheiding, 
waardoor vanaf de straat bebouwing en tuinen 
onzichtbaar blijven. 

•	 fotoos overmaken 
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Reguliere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten 

In de stedelijke villagebieden gaat het om gebou
wen met ieder een eigen gezicht, die ieder voor 
zich in een groen lijstje staan. Groene tuinen 
scheiden de panden van elkaar. In een histo
risch villagebied als Kralingen rijgt het openbare 
groen de panden met hun tuinen bovendien tot 
een soort park aaneen. De beeldbepalende en 
omvangrijke groenstructuur is dan een verweving 
van openbaar en particulier groen. Doorzichten 
naar achtertuinen zijn daarbij van belang. 
Villagebieden hebben een gevarieerde bebou
wing waarin veel is geïnvesteerd. De panden heb
ben een hoog ontwerpniveau, een luxe uitstraling 
en zorgvuldige detaillering en materiaalgebruik. 
Het gaat voornamelijk om vrijstaande of gescha
kelde villa’s. De bebouwing in de oudere village
bieden is individueel en zeer divers, maar vaak 
staat wel een aantal huizen die familie van elkaar 
zijn bijeen. Het hoofdgebouw speelt de hoofdrol; 
de soms talrijke bijgebouwen, aan- en uitbouwen 
zijn daaraan ondergeschikt. Veel bouwstijlen zijn 
vertegenwoordigd: neorenaissance, art deco, een 
eclectische of een expressionistische bouwtrant, 
Jugendstil en later modernisme of traditionalisme. 
Ieder huis heeft een eigen gezicht en vaak een 
uitgesproken architectonisch handschrift. Opval
lend is verder de grote aandacht voor de uitstra
ling van het gebouw, voor het materiaalgebruik 
en de detaillering. Niet alleen aan de voorgevels, 
maar ook aan de - vaak goed zichtbare - zijgevels 
is veel aandacht besteed. Het kleurgebruik kan 
per pand sterk verschillen. 
In nieuwere villagebieden als Duijvestein speelt 
de groene openbare ruimte een minder uitgespro
ken rol, maar blijft het beeld van een gebouw in 
een groen lijstje de primaire kwaliteit, evenals de 
soms uitgesproken vormgeving van ieder gebouw 
op zich. 

Wels tandsnota Rot terdam 

Ruimtelijke dynamiek 

In villawijken wordt nog steeds veel geïnvesteerd. 
Dat betekent dat sommige villa’s zodanig worden 
uitgebreid dat het groene karakter van de kavel, 
en in de loop der tijd van het gebied, verdwijnt. 
Tuinen nemen bovendien door verharding voor 
parkeren en de aanleg van tennisbanen en 
overdekte zwembaden in oppervlakte af. In het 
bestemmingsplan wordt getracht deze ontwikke
ling te voorkomen. Dat is moeilijk omdat bijvoor
beeld een zwembad geen bouwinitiatief is. 
Daarnaast wordt het groene karakter van dit type 
wijken aangetast doordat er soms erfafscheidin
gen worden gerealiseerd die een stenig karakter 
hebben. 

157 

De bebouwing is gesitueerd op de achtergrond; het groen 

van de voortuinen fungeert als de binder van de openbare 

ruimte. 

8 

Plas als collectief / openbaar element. 

Bebouwing is geplaatst op kleine kavels, het volume en het 

uiterlijk van de afzonderlijke panden is zeer divers. 

Hagen vormen de rand van de openbare ruimte en 

fungeren als noodzakelijke ‘scheiders’ van de verschillende 

‘architecturen’. 

Regul iere geb ieden  | S tedel i jke v i l lagebieden 



--- --- -~- ---
Welstandsnota Rot terdam 



	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Reguliere gebieden | 9 Rivierlocaties 

9Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

Na 1970 

Kenmerken 

Stedenbouw 

•	 Grote woon- en/of werkgebouwen 

•	 Vaak zijn er belangrijke publieksvoorzieningen aanwezig 

•	 Bebouwing reageert op de Maas: grote en kleine schaal 

tegelijk 

• Bestaande (haven)karakteristieken uitgebuit 

•	 Maas of havenbekken ligt centraal 

•	 Zichtlijnen van groot belang 

•	 Door zichtbaarheid op grotere afstand skylinevorming 

•	 Autonome volumes, tegelijk onderdeel ensembles 

Openbare ruimte 

•	 Zorgvuldig ontwerp openbare ruimte: de kade 

Architectuur 

• Architectonisch handschrift 

•	 Aandacht voor detaillering en materiaal 

•	 5 tot 10 bouwlagen (70-80m hoog), soms laagbouw 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Grote bouwstromen 

Rivierlocaties zijn gebieden gelegen aan de bekken ontworpen. Vrijwel altijd is er een duide
oever van de Maas of aan delen van (voormalige) lijke relatie tussen de binnenruimte (het interieur 
havens. In de afgelopen 30 jaar hebben veel van het gebied) en de grote buitenruimte. Van 
van deze gebieden hun (oorspronkelijke) functie binnenuit is er dan zicht op het grootstedelijke 
verloren en kwamen beschikbaar voor nieuwe hoogbouwlandschap langs het water. 
ontwikkelingen. Rivierlocaties worden gekenmerkt door een hoge 
De afgelopen jaren zijn veel rivierlocaties heront dichtheid en een stenige buitenruimte: de kade. 
wikkeld en onderdeel geworden van het stedelijke Wel is de meer in het binnengebied gelegen 
gebied. Omdat deze ontwikkeling zich op zowel openbare ruimte vaak groen. De kade fungeert nu 
de noordoever als de zuidoever voordoet is de vaak als wandelgebied. 
rivier steeds meer deel gaan uitmaken van de De continuïteit van de kade speelt een grote rol 
binnenstad. bij de visuele verbinding van de verschillende 
De bebouwing in deze gebieden wordt groten- elementen. 
deels gevormd door grote woon- en/of werkge- De bebouwing van rivierlocaties is gemiddeld 
bouwen; vaak zijn er ook publieksvoorzieningen tussen de vijf en tien lagen hoog, met hier en daar 
aanwezig. De schitterende uitzichten op de rivier een uitschieter. Vaak gaat het om grote blokken 
en het eigen karakter van deze gebieden worden of torens die los in de openbare ruimte staan. Er 
beschouwd als belangrijke woonkwaliteiten. is gestreefd naar openbare functies in de plint; 
De nieuwe bebouwing en de bijbehorende open- erboven wordt gewoond of gewerkt. 
bare ruimte reageren meestal zeer bewust op de Rivierlocaties verschillen onderling zeer sterk in 
Maas en op de havenbekkens, die als de belang- karakter, waardoor het geven van een algemene 
rijkste buitenruimtes van Rotterdam worden karakteristiek en bijbehorende criteria lastig is. 
gezien. Daarom worden hieronder drie voorbeelden gege-
De hoge torens aan de Maas hebben invloed op ven die onderling sterk verschillen: De Boompjes, 
elkaar en op grote delen van het rivierenland- het Drinkwaterleidingterrein (DWL-terrein) en de 
schap. Daarnaast vormen ze een belangrijk Entrepothaven. 
onderdeel van de skyline van Rotterdam. 
Hierdoor is bebouwing op een rivierlocatie steeds 
op verschillende schaalniveaus deel van een 
ensemble. Van klein naar groot gaat het om: het 
gebouw als onderdeel van de directe omgeving, 
het gebouw als onderdeel van de rivieroevers als 
samenhangend gebied en het gebouw als onder
deel van de Rotterdamse skyline 
Een rivierlocatie ter plaatse van een eerdere 
haven reageert op de vroegere havenbekkens. 
Het gaat altijd om nieuwe ontwikkelingen waarbij 
de bestaande structuur en de bestaande bebou
wing (gedeeltelijk) zijn gehandhaafd. Dat houdt 
in dat de havens, met hun opeenvolging van 
water-kade-bebouwing, intact zijn gehouden en/ 
of als uitgangspunt zijn genomen en dat in het 
gebied vaak oude pakhuizen en loodsen staan. 
Bebouwing en openbare ruimte zijn meestal in 
relatie met elkaar en met de rivier of het haven-
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Reguliere gebieden 

De Boompjes 
Het oude rivierfront De Boompjes is nu een auto
weg, gecombineerd met een wandelboulevard 
aan de buitenkant van de waterkering. Het gebied 
markeert de binnenstad aan de rivier. Langs de 
Boompjes staan hoge gebouwen, op de schaal 
van het rivierlandschap, maar met publieke 
functies in de plint. Het gebied heeft een transpa
rante gelaagdheid, omdat hoge torens tegen de 
achtergrond van een langgerekt blok zijn gezet. 
Hoewel verschillend van grootte, vorm, materiaal
gebruik en bouwstijl vormen de gebouwen toch 
een ‘wand’ langs de rivier. Het front functioneert 
tegelijkertijd voor de lager gelegen kade als 
een duidelijke achtergrond. Die kade vormt een 
beschutte rand en fungeert als wandelgebied. 
De bebouwing stamt deels uit de wederopbouw
periode, maar omvat ook zeer recente bouwwer
ken. 

DWL-terrein 
Bij het ontwerp voor de bebouwing op het ter
rein van het vroegere Drinkwaterleidingbedrijf is 
gebruik gemaakt van aanwezige elementen zoals 
de watertoren en de waterbekkens. Woontorens 
accentueren de ligging in een buitenbocht van 
de Maas, waardoor de wijk deel uitmaakt van het 
stedelijke rivierlandschap. De wijk zelf heeft een 
suburbaan karakter. 

Entrepothaven 
Bij de ontwikkeling tot woongebied van de 
Entrepothaven is de ruimtelijke opeenvolging 
haven-kade-bebouwing, waarbinnen de haven 
een besloten kom vormt, als uitgangspunt geno
men. Getracht is het havenkarakter te behouden 
en te versterken, waarbij forse (woon)gebou
wen refereren aan oude loodsen. De gebouwen 
bestaan uit autonome volumes. 

Achtergrond 1e laag  voorgrond rivier. 

rivier          voorgrond               scherm         achtergrond 
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Reguliere gebieden 

9Karakteristieken en kwaliteiten 

Bebouwing aan rivierlocaties vormt het ‘gezicht’ 
van de stad naar de belangrijkste stedelijke bui
tenruimte, de rivier en de havenbekkens. Daarbij 
is de specifieke ligging, aan een binnen- of bui
tenbocht, aan een voormalige haven of dijk, van 
groot belang. In relatie tot die situering spelen de 
gebouwen op verschillende niveaus in kwalitatief 
opzicht een grote rol. Ze zijn van invloed op hun 
onmiddellijke omgeving, op het grotere geheel 
van de rivieroevers en op het beeld van de stad 
als totaal. 
Voor het functioneren en daarmee voor de kwa
liteit op verschillende niveaus zijn zichtlijnen en 
de coulissenwerking van hoge gebouwen langs 
de rivier van groot belang. De bebouwing is op 
verschillende manieren vormgegeven. De afwis
seling tussen doorzicht en wandvorming, tussen 
voor- en achtergrond, tussen rivier en oevers, 
geven rivierlocaties een sterke visuele gelaagd
heid. 
De continuïteit in de rivierlocaties wordt gevormd 
door de openbare ruimte. De individualiteit door 
de forse gebouwen met elk een eigen gezicht. 
De architectonische eenheid bestaat uit een blok 
of ensemble; onderling kunnen die aanmerkelijk 
verschillen. Bij hergebruik van een voormalig 
havengebied worden - in de beste gevallen - de 
(haven)karakteristieken uitgebuit. De nieuwbouw 
contrasteert met de bestaande gebouwen, maar 
vertoont tegelijkertijd een zekere overeenkomst, 
bijvoorbeeld in maat en schaal. Er is sprake 
van een zorgvuldig ontworpen openbare ruimte, 
met een stenig karakter. Het ontwerp van de 
gebouwen is daarmee in samenhang, met grote 
aandacht voor de materialisering. Overeenkomst 
en herhaling van materiaalgebruik en kleur zijn 
toegepast om de grote schaal te versterken. 
Daarbij wordt van heel verschillende materialen 
gebruik gemaakt, met aandacht voor het detail. 
Van groot belang voor de overgang tussen het 
gebouw en de openbare ruimte is de plint, met 
min of meer publieke functies. Aan het ontwerp 
van de plint is vaak veel aandacht besteed. 

Het rivierfront bestaat uit autonome volumes. Hoewel 

verschillend in stijl, grootte, vorm en materiaalgebruik, 

vormen de gebouwen toch een aaneengesloten wand. 

Door een afgewogen balans tussen contrast en 

overeenkomst in gevelopbouw, vorm, materiaal- en 

kleurgebruik, ontstaan steeds nieuwe architectonische 

ensembles. 

Positie aan de rivier. 
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Reguliere gebieden 

9 Boompjes 

Een rivierlocatie maakt altijd onderdeel uit van meerdere ensembles: Het rivierfront vormt de achtergrond voor de lager gelegen 

De locatie zelf, de rivieroevers en de overkant en het achterland. kade. De middenzone (‘1e laag’) met pergola, trap, 

kademuur en paviljoens, maakt een beschutte rand en een 

DWL-terrein meetbare schaal. 

Transparantie en gelaagdheid door middel van series van De compositie van verschillende series van oude en nieuwe De rivier is vanuit de Entrepothaven wel voelbaar maar 

torens tegen de achtergrond van een langgerekt blok. gebouwen leidt tot verschuivende ritmes; het geheel wordt niet zichtbaar. De haven zelf is een besloten kom, die 

transparant en gelaagd. uitzicht biedt op gebouwen, bruggen en de torens van de 

Entrepothaven noordelijke Maasoever. Zie foto onder. 
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Reguliere gebieden 

9Ruimtelijke dynamiek 

De ‘stad aan het water’ zoals hierboven geschetst 
is nog niet af. De Lloydpier, de Müllerpier, delen 
van Katendrecht en diverse locaties in de binnen
stad zijn in volle ontwikkeling. Er is in vergelijking 
met andere gebiedstypen dan ook sprake van 
relatief veel grootschalige bouwprojecten (met 
name bouwblokken en hoogbouw). 
Op korte termijn zijn in het al gerealiseerde deel 
nog niet veel aanpassingen te verwachten. Wel is 
in de wat oudere gebieden sprake van wisseling 
van gebruikers in de plint, met als gevolg aanpas
sing van de puien. 

Sint-Jobshaven Müllerpier 
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Reguliere gebieden | 10 Stedelijke knooppunten en voorzieningen 

10 Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

Vanaf 1960 en  grotendeels na 1980, hoge dynamiek; 

iedere paar jaar verbouwd 

Kenmerken 

Winkelcomplex/ publieksvoorzieningen ziekenhuis / 

universiteit 

Zeer toegankelijk voor bezoekers, maar wel met (deels) 

afsluitbare/ bewaakte openbare ruimte 

Gesitueerd op plaatsen waar diverse verkeerssoorten 

samenkomen (knoop van verkeerssoorten) 

Gebouw/ complex is alzijdig en heeft geen echte voorkant 

Winkelcentrum heeft een introvert karakter en is naar 

binnen georganiseerd 

Vormeloze en introverte tussenruimte 

Gebouwhoogte varieert van 4 tot 30 bouwlagen 

Voorbeelden: Zuidplein, Alexandrium, Erasmus MC 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Per gebouw of per complex gebouwen (her)ontwikkeld 

Knooppunten zijn gebieden met diverse publieks- bestaan vaak uit naast of tegen elkaar geplaatste, 
functies, hoge bezoekersaantallen en een hoge eigenzinnig vormgegeven gebouwen, die weinig 
verkeersintensiteit. Het gaat om ingewikkelde onderlinge relatie hebben. Daardoor ontstaan 
logistieke systemen, waarbij verschillende func non-descripte tussengebieden. De verschillende 
ties op één plek zijn verknoopt doordat ze ruimte- onderdelen en niveaus van de complexen zijn 
lijk zijn gestapeld. Onder dit type vallen winkel- soms evenmin op elkaar betrokken. 
centra, ziekenhuizen, universiteiten, kantoren, 
grote publiekstrekkers en publieksvoorzieningen 
in combinatie met een verkeersknooppunt, par
keren en hoogwaardig openbaar vervoer. Deze 
gebieden zijn knooppunten op de schaal van de 
regio, de stad en de omliggende wijken. 
De meeste knooppunten in Rotterdam bestaan 
al enige tijd (winkelcentrum Zuidplein was in 
1972 gereed ) maar ze verkeren in een vrijwel 
permanente staat van transformatie. Qua volume 
betreft het grote gebouwen of complexen die vrij 
in de ruimte staan maar naar binnen zijn georga
niseerd, zonder duidelijk gezicht naar buiten. De 
‘knoop’ laat zich in verschillende gedaantes zien: 
in het interieur, in de ruimte tussen de gebouwen 
en in het complex als geheel op grotere afstand. 
De entree is toegesneden op de automobilist; 
voor voetgangers en fietsers is een knooppunt-
complex vaak een vrijwel ‘onneembaar’ gebied. 

Binnen het complex is er een duidelijke gelaagd
heid: de winkels liggen op de begane grond of op 
de eerste verdieping, parkeren en de metro eron
der en kantoren erboven. Er is dus sprake van 
zowel een ruimtelijk als een functioneel knoop
punt.  Het ‘trekkende’ programma ligt geheel in 
zichzelf gekeerd aan de binnenkant en is verti
caal, via een lift naar parkeergarage en metro, 
met de buitenwereld verbonden. Rondom of onder 
het complex ligt de ‘verkeersmachine’ die dient 
om het publiek aan- en af te voeren. Dit logistieke 
systeem: metro- en busstation, parkeergarages, 
bevoorrading en loopbruggen vormt een ruimte
lijke barrière naar de omringende wijken. 
Buiten het complex vormt een grote verkeersweg 
of verkeerspleinruimte het werkelijke openbare 
domein. De binnenruimte is meestal weliswaar 
publiek toegankelijk, maar ook afsluitbaar en 
dus niet werkelijk openbaar. De knooppunten 
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Reguliere gebieden 

10 Zuidplein 
Complex bestaand uit een winkelcentrum 
boven en naast een verkeersknooppunt van 
metro- en busstations en parkeren voor auto’s. 
Kantoren, woningen en publieksvoorzieningen 
vormen een decoratieve schil om het winkel
centrum heen.  Het winkelen is geheel naar 
binnen gekeerd: ‘buiten’ bestaat niet. Tussen 
het binnengebied en de buitenschil ligt een 
‘niemandsland’, dat wel de publieke entree is 
omdat stations en parkeergarages zich daar 
bevinden. 

Alexandrium 
Complex bestaand uit metro- en treinstations, 
parkeren, een winkelcentrum, megastores, een 
woonmall, kantoren en voorzieningen, vlakbij 
de oprit naar de A20. Het winkelcentrum is naar 
binnen gericht, de megastores en de woonmall 
naar buiten, naar het plein. In Alexandrium I is 
sprake van een scheiding tussen winkelen boven 
en expeditie en parkeren onder. In Alexandrium II 
en III parkeren de bezoekers op het plein aan de 
voorkant van het complex of op het dak, terwijl de 
winkels vanaf de achterkant worden bevoorraad. 
Het parkeerdak geeft overzicht over het totale 
ensemble, met daarachter de skyline van de 
stad. In plaats van een scheiding tussen winke
len boven en parkeren onder is hier sprake van 
een scheiding tussen bezoekerslogistiek vóór en 
expeditie achter (tegen de spoordijk). De tus
senruimte is hoofdruimte in plaats van restruimte. 
Niet de opeenvolging van etalages heeft prioriteit, 
maar de kwaliteit van de route. 
Cruciale details: de haag en de niveauverschillen 
die de voetgangers van de auto’s scheiden. 
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Reguliere gebieden 

10 Karakteristieken en kwaliteiten 

Karakteristiek voor knooppunten is de stapeling 
en verknoping van functies, het publiekstrekkend 
karakter en de hoge dynamiek. Merkwaardig 
genoeg zijn deze complexen vaak een willekeu
rige verzameling van vrij introverte gebouwen, 
terwijl ze tegelijkertijd grote publiekstrekkers voor 
de stad zijn. De stedenbouwkundige en architec
tonische kwaliteit is daarmee vaak niet in over
eenstemming. De grote variatie aan bebouwing, 
kleur en vorm kan echter ook positief worden 
opgevat. 
Bij stedelijke knooppunten is meestal sprake van 
een geringe relatie tussen de gebouwen onder
ling, waarvan de verschillende niveaus vaak 
evenmin veel met elkaar van doen hebben. De 
buitenkant van het complex haalt zelden de kwali
teit die aan de binnenkant wordt nagestreefd. 
Belangrijk voor het type is de aanwezigheid van 
een ‘tussenruimte’, die de overgang vormt tussen 
het interieur en de buitenkant, die een publieke 
schil vormt. 
Uitdaging is uiteraard de complexen functioneel 
en architectonisch een vorm te geven die recht 
doet aan het bij uitstek publieke karakter. 
Een aantal stedelijke knooppunten beschikt over 
bouwwerken die een monumentenstatus hebben. 
Deze gebouwen dateren meestal uit de jaren 
‘50 of ‘60 en hebben een hoge architectonische 
kwaliteit. 

Zuidplein 

Decor op grote afstand en als beweging rondom. 

Doorsnede van de ruimtelijke organisatie. 

Tussenruimte. Winkelcentrum als eiland in verkeersknoop. 
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Reguliere gebieden 

10 Alexandrium 

Parkeerdak biedt uitzicht over het totale ensemble en de stad 

Doorsnede van de ruimtelijke organisatie 

Tussenruimte. Lineaire organisatie van het winkelcentrum. 
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Reguliere gebieden 

10 Ruimtelijke dynamiek 

Stedelijke knooppunten hebben altijd een hoge 
dynamiek; er wordt veel verbouwd, uitgebreid en 
aangepast. De dynamiek heeft zowel betrekking 
op grootschalige uitbreidingen, verhoging en dus 
verdichting, als op aanpassingen op lager schaal-
niveau, bijvoorbeeld wisseling van winkels, aan
passing van inrichting, winkelpuien en reclame. 

Stedelijke knooppunten trekken veel bezoekers 
(zowel van binnen als van buiten de stad) en zijn 
erg belangrijk voor het imago van de stad. Ze her
bergen voorzieningen die op stedelijk, regionaal 
en soms ook nationaal niveau van belang zijn. 
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Reguliere gebieden | 11 Kantorenlocaties 

11Typebeschrijving Kantorenlocaties zijn gesitueerd aan of bij snel
wegen en bij metro- en treinstations. Voorbeel
den van kantorenlocaties zijn drie Brainparken 
(gelegen langs de A16 en rond het metrostation 
Kralingse Zoom) en het  Alexandrium (gelegen 
nabij  de A20 en het trein- en metrostation Prins 
Alexander). 
Kantorenlocaties zijn vanaf circa 1965 door 
gemeentelijk initiatief tot stand gekomen. Het zijn 
rationeel ingerichte monofunctionele terreinen 
voor de huisvesting van kantoren voor bedrijven. 
Structuur en plattegrond zijn op stedelijk niveau 
vastgelegd (stedenbouwkundig plan) en ontwik
keld, de invulling geschiedt vervolgens per kavel 
en is in handen van private partijen (afzonderlijke 
bedrijven). 

In het stedenbouwkundig plan zijn vaak ook 
afspraken vastgelegd over de kwaliteit van de 
bebouwing en de overgang tussen bebouwing 
en openbare ruimte. Bij nieuwe kantorenlocaties 
wordt, net als bij bedrijventerreinen, gestreefd 
naar het tot stand komen van werklandschappen 
met een groene aankleding.  Om een aangename 
werkomgeving te creëren en de representativiteit 

Tijdsperiode te verhogen is veel aandacht besteed aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte en de land-

Na 1965 schappelijke inpassing.. De voorterreinen worden 
groen ingericht; parkeren vindt zo veel mogelijk 

Kenmerken achter en tussen de gebouwen plaats. 
Ten aanzien van de bebouwing op kantorenlo-

Vaak gesitueerd in de nabijheid van snelwegen en/of caties is bij de aanleg vaak ook bepaald dat de 
metrostations tussenruimte tussen de afzonderlijke kantoorge-
Vaak gesitueerd in de nabijheid van stedelijke knooppunten bouwen in stand moet blijven en dat de gebouwen 
Hiërarchie in stratenpatroon niet tegen elkaar aan gebouwd mogen worden. 
Kantoorgebouwen zijn vaak alzijdig 

Front van bebouwing naar centrale as/ weg 

Eenvoudige volumes 

Groot- en kleinschalig 

Voorbeeld: Brainpark 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Als geheel gepland (structuur) 

Per kavel bebouwd 
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Reguliere gebieden 

Brainpark 1 
Eerste van een reeks kantorenlocaties die sinds 
1985 langs de A16 en bij het metrostation Kra
lingse Zoom wordt ontwikkeld, functioneel gekop
peld aan de omringende verkeersstructuur maar 
ruimtelijk daardoor geïsoleerd. 
Hoofdopzet met een rand van lagere (3 lagen), 
losse bebouwing rond een lusvormige openbare 
ontsluitingsweg, met daarbinnen een park en 
enkele monumentale hogere kantoren. De gebou
wen zijn zeer divers, vrijstaand en alzijdig ontwor
pen. De entrees liggen aan de zijkant waardoor 
het gevelaanzicht, gericht op de openbare weg, 
zo rustig mogelijk kan blijven. 
Opvallend is de gedifferentieerde inrichting van 
het maaiveld en de landschappelijke aanleg, 
essentieel voor de samenhang in het gebied. 
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Reguliere gebieden 

11Karakteristieken en kwaliteiten 

De stedenbouwkundige en architectonische 
kwaliteit van de kantorenlocaties ligt vooral in 
de structuur en in de inrichting van de openbare 
ruimte. 
De bebouwing ondersteunt in de beste gevallen 
de structuur met eenduidige, losstaande volumes 
in een doorgaande rooilijn. Door de duidelijke 
begrenzing van gebouwen en de aanwezigheid 
van tussenruimten blijft er ‘lucht’ in de compo
sitie als geheel. Een aantal malen overstijgt de 
architectuur die van ‘gewone’ bedrijfsbebouwing, 
waardoor deze gebieden een bijna stedelijke 
kwaliteit krijgen. Bij modernere terreinen vergroot 
een hogere kwaliteit vooral de representativiteit 
van het pand en daardoor ook van het gebied als 
geheel. 
Bij recente kantorenlocaties is aandacht geschon
ken aan het ontwerp van de buitenruimte. 
Openbare ruimte en groen zijn niet puur functio
neel opgevat, maar als omgeving die de repre
sentativiteit van de bedrijven moet ondersteunen 
en waarin het aangenaam werken moet zijn. 
Daardoor is een relatief hoogwaardig werkland
schap ontstaan. 

Ruimtelijke dynamiek 

Op kantorenlocaties spelen verschillende pro
cessen. Er is sprake van intensivering van het 
gebruik en het vollopen van terreinen door het 
bouwen van grootschaligere panden.  Daarnaast 
lopen de voorterreinen vol door de aanleg van 
parkeerplaatsen en het plaatsen van containers 
en fietsenbergingen, waardoor het groen ver
dwijnt. Ook de parkeerdruk in de openbare ruimte 
neemt toe. Bij Brainpark 1 zijn de afschermende 
rijen populieren gekapt omwille van meer zicht
baarheid vanaf de snelweg. De verschijningsvorm 
van de rand heeft daardoor aan samenhang 
verloren. Bij wisseling van eigenaar of gebruiker 
van een kantoorpand vindt vaak ‘restyling‘ plaats: 
nieuwe reclame, nieuwe kleuren op de gevels en 
(gedeeltelijk) nieuwe gevelbekleding. 
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Reguliere gebieden | 12 Haven- en bedrijventerreinen 

12Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

Havengebieden: 

•	 Na 1890 (nog in gebruik zijnde als havengebied) 

Bedrijvenlocaties: 

•	 Meest na 1950 

Kenmerken 

Havengebieden: 

•	 Havens zijn functioneel van opzet 

•	 Diverse typen haven en kade 

•	 Recente delen zijn deels onbebouwd 

•	 Specifiek voor het karakter van Rotterdam als havenstad 

•	 Bebouwing heeft een sterke mengvorm en eenvoudige 

volumes 

Bedrijvenlocaties: 

•	 Vrij weinig straat / openbare ruimte 

•	 Bedrijven vrijstaand of geclusterd 

•	 Eenvoudige volumes 

•	 Groot- en kleinschalig 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Havengebieden: 

•	 Per haveneenheid ontwikkeld 

Bedrijvenlocaties: 

•	 Als geheel gepland (structuur) 

•	 Per kavel bebouwd 

Havengebieden 
De havens hebben een cruciale rol gespeeld bij 
het ontstaan en bij de ontwikkeling van Rotter
dam. Tot circa 1850 was Rotterdam een koop
mansstad en waren alle havens gesitueerd in de 
oude binnenstad. In de tweede helft van de 19e 
eeuw groeide de stad snel en ontwikkelde de Rot
terdamse haven zich tot een overslaghaven voor 
het Duitse achterland. In deze periode werden 
op de zuidelijke oever de eerste haveninstallaties 
gerealiseerd (Kop van Zuid). 
In de 20ste eeuw groeide de haven op de beide 
oevers steeds verder in westelijke richting en 
vond er een scheiding van de functies wonen en 
werken plaats. 
Voor de overslag op stroom (van zeeschip naar 
binnenvaartschip) werden brede havenbekkens 
gegraven met langs de randen kades. Voorbeel
den zijn de Maashaven uit 1902 en de Schieha
ven uit circa 1908. Ook werden havens aangelegd 
met langs de randen kades en in het midden pie
ren met kades. Voorbeelden van dit type havens 
zijn de Rijnhaven (1893), de Merwehaven (1923) 
en de Waalhaven (1906-1922). 
In de naoorlogse periode werden het Botlekge
bied (1947-1957) en de Europoort/ Maasvlakte 1 
(1957-1968) aangelegd. Rotterdam ontwikkelde 
zich tot doorvoerhaven en opslagpunt voor grond
stoffen (met name aardolie). In deze periode zette 
schaalvergroting zich steeds verder door en wer
den de havenbekkens steeds breder en dieper. 
Eind jaren ‘60 werd de container geïntroduceerd 
en vanaf 1965 werden de eerste containerhavens 
aangelegd. Met de introductie van het container
vervoer werden overslaggebouwen overbodig. De 
ruimte voor infrastructuur (wegen, opstelruimte 
e.d.) nam sterk toe. 
De oudste havengebieden zijn of worden 
getransformeerd tot woon- en kantorenlocaties. 
De getransformeerde gebieden behoren tot het 
gebiedstype ‘rivierlocaties’. Naast de eigenlijke 
havens zijn een groot aantal gebieden zoals 
scheepswerven, petrochemische industrie en 
distributieparken aan het water gerelateerd. 

Bedrijventerreinen 
Zowel in de buurt van de haven als in andere 
delen van Rotterdam liggen bedrijventerreinen 
die  vanaf circa 1940 op gemeentelijk initiatief 
zijn ontwikkeld. Het gaat om rationeel ingerichte 
monofunctionele terreinen voor de huisvesting 
van bedrijven. Er is steeds een duidelijke relatie 
met de hoofdinfrastructuur van water, weg en 
vroeger ook spoor. 
Bij de oudere terreinen, zoals bijvoorbeeld de 
bedrijventerreinen Waalhaven-Zuid, Spaanse 
Polder en Kleinpolderplein is er vaak een relatie 
met het water (haven of anderszins). 
Gerelateerd aan het spoor waren o.m. het Vei
lingterrein, de Spaanse Polder, en de vele ‘natte’ 
industrieterreinen. Deze verbindingen zijn nu 
verbroken of nauwelijks nog functioneel. 
Voorbeelden van bedrijventerreinen gericht op 
grote wegen zijn de distriparken, Driemanstee
weg langs de A15 en de Autostrada, langs de 
A16. Bij deze en andere bedrijventerreinen, zoals 
ook Noordwest, is er geen relatie meer met het 
water; alle aan- en afvoer gaat over de weg. De 
omvang van de terreinen varieert van groot, zoals 
de Spaanse Polder (ca. 150 ha) en Noordwest 
(ca. 100 ha) tot klein, bijvoorbeeld Schiebroek -
Adrianalaan (minder dan 10 ha). 
Ook Rotterdam Airport wordt tot dit type gere
kend. 
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Reguliere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten 

Havengebieden 
Het havengebied heeft een enorme omvang en 
strekt zich uit over een afstand van circa 50 kilo
meter langs de rivier richting de zee. Het gehele 
gebied is functioneel van opzet en wordt voort
durend volgens functionele principes getrans
formeerd. De enorme schaal, het 100 procent 
technische en functionele karakter en de ligging 
aan een rivierdelta geven het havengebied een 
voor Nederland unieke kwaliteit. 
De openbaarheid van het havengebied is wis
selend; uitgegeven gebieden zijn niet toegankelijk 
maar de openbare infrastructuur wel. Oevers en 
kades zijn slechts zeer gedeeltelijk toegankelijk. 
De bebouwing heeft merendeels een sterke, 
eenduidige hoofdvorm, bepaald door de hoek- en 
dakcontouren. Maat en schaal sluiten vaak aan bij 
die van de omgeving. 
In cultuurhistorisch opzicht vormen de havens 
met elkaar (al dan niet getransformeerd) een 
typologische reeks (vanaf de middeleeuwen tot 
nu) van waaruit de geschiedenis van Rotterdam 
afleesbaar is. Voor Rotterdam als specifieke 
havenstad is dit een grote kwaliteit. 
Daarnaast bevinden zich in de oudere havenge
bieden, havencomplexen zoals het RDM-terrein 
of de Maashavensilo met een belangrijke cultuur
historische waarde. 

Bedrijventerreinen 
De stedenbouwkundige en architectonische kwa
liteit van bedrijventerreinen ligt vooral in de struc
tuur en in de inrichting van het openbaar gebied. 
Bij bedrijventerreinen is de hiërarchie (primair – 
secundair – tertiair) in de plattegrond herkenbaar. 
De bebouwing ondersteunt in de beste gevallen 
de structuur met eenduidige, losstaande volumes 
in een doorgaande rooilijn. Door de duidelijke 
begrenzing van gebouwen en de aanwezigheid 
van tussenruimten blijft er ‘lucht’ in de compositie 
als geheel. 
Een aantal malen overstijgt de architectuur die 
van ‘gewone’ bedrijfsbebouwing en krijgt het 
gebied daardoor een bijna stedelijke kwaliteit. Bij 
modernere terreinen vergroot een hogere kwali
teit vooral de representativiteit van het pand en 
daardoor ook van het gebied als geheel. 
Bij Waalhaven-Zuid en Spaanse Polder is nog 
herkenbaar hoe in de wederopbouwperiode tegen 
bedrijventerreinen werd aangekeken (ordening via 
tussenruimte, groenstroken). Er kan hier sprake 
zijn van interessante wederopbouwarchitectuur 
(Van der Meer en Schoep, Ter Meulen, Campina, 
etc.) en in de oudere gebieden van industrieel-
archeologische objecten (pakhuizen, silo’s e.d.). 
Bij recente bedrijventerreinen is aandacht 
geschonken aan het ontwerp van de buitenruimte. 
Openbare ruimte en groen zijn niet puur functio
neel opgevat, maar als omgeving die de repre
sentativiteit van de bedrijven moet ondersteunen 
en waarin het aangenaam werken moet zijn. 
Daardoor is een relatief hoogwaardig werkland
schap ontstaan. 

Hiërarchie in de straatprofielen: hoofdas (primair), 

hoofdstraat (secundair), zijstraat (tertiair). De hiërarchie 

komt niet terug in de hoogte en de maat van de gebouwen, 

wel in de uitstraling ervan. 

Pierenhaven, kade: openheid en grote schaal spelen 

een rol. 

Containerhaven; ‘muren’ van containers die na verloop van 

tijd veranderen van plaats en kleur. 
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Reguliere gebieden 

12Ruimtelijke dynamiek 

Havengebieden 
Het grootste gedeelte van het havengebied is 
welstandsvrij. Alleen op gebieden waar veel 
bezoekers komen, die goed zichtbaar zijn vanuit 
het omliggende gebied of die gekenmerkt worden 
door een grote openbaarheid is welstandstoetsing 
van toepassing. 
De distriparken Botlek, Waalhaven Zuid en Maas
vlakte en de eerstelijnsbebouwing langs de rivier 
(tot een afstand van 100 meter uit de oeverlijn) 
vallen onder het welstandsniveau regulier. De A15 
en de A4 vallen onder het welstandsniveau 
bijzonder. Bouwwerken aan de A15 die worden 
uitgevoerd in het kader van de verbreding van 
deze snelweg worden getoetst aan het Ambitiedo
cument A15. Het RDM- en het Quarantaineterrein 
zijn onderdelen van het toekomstige beschermde 
stadsgezicht RDM-terrein/Tuindorp Heijplaat. 
In het oostelijke deel van het havengebied bevin
den zich de oude havenbekkens en -terreinen. In 
het westelijke deel bevinden zich hoogwaardige 
(industriële) grootschalige havencomplexen, met 
de Maasvlakte als modernste locatie. De ruimte
lijke en economische dynamiek in het westelijke 
deel is daardoor anders dan die in het oostelijke 
deel. In het westelijke deel vindt een proces van 
uitbreiding en schaalvergroting plaats en in het 
oostelijke deel een proces van sanering, herin
richting en transformatie. Voorheen had dit met 
name tot gevolg dat deze gebieden hun haven-
functie verloren, een niet aan de haven gerela
teerde woon- en werkfunctie kregen (bijvoorbeeld 
de Lloydpier, de Wilhelminapier en Katendrecht) 
en na verloop van tijd onderdeel werden van het 
stedelijke gebied. 
In toekomstige transformatiegebieden (het 
Waalhavenbekken en het RDM-terrein) blijft de 
havenfunctie gehandhaafd en zullen deze gebie
den worden omgevormd tot hoogwaardig haven
en bedrijvengebied. Nieuwe ontwikkelingen zoals 
de RDM-campus en Port City passen binnen dit 
kader. 

Bedrijventerreinen 
Aan de beeldkwaliteit van bedrijventerreinen 
wordt, net als bij haventerreinen, steeds meer 
aandacht besteed. Bij enkele bedrijventerreinen, 
zoals de Spaanse Polder, wordt gestreefd naar 
een opwaardering en vindt een herstructurering 
plaats. 
Op bedrijventerreinen is welstandsniveau regulier 
van toepassing. 
Op veel bedrijventerreinen is sprake van intensi
vering en functieverandering. Door het vollopen 
van terreinen en het bouwen van steeds grotere 
panden worden bedrijventerreinen steeds verder 
geïntensiveerd. 
Functieverandering, bijvoorbeeld van bedrijven 
naar kantoren, leidt tot het voortdurend aanpas
sen van gebouwen. Daarnaast wordt bij bepaalde 
bedrijventerreinen gestreefd naar opwaardering 

Grootschalige objecten die vooral op afstand te ervaren zijn. 
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Reguliere gebieden | 13 Stedelijke groengebieden 

13Typebeschrijving 

Tijdsperiode 

Vanaf 1830 

Kenmerken 

Groene enclave in stenige omgeving 

Groen karakter is dominant 

Functie: recreatie, ecologie en vaak ook waterhuishouding 

Parken zijn meestal vrij toegankelijk 

Groengebieden (volkstuinen, begraafplaatsen en dierentuin) 

en sportcomplexen zijn minder vrij toegankelijk 

Sportcomplexen: sportvelden met eenvoudige, vrijstaande 

bebouwing en een groene afscheiding eromheen 

Volkstuinen: veel opgaand groen, rechthoekige verkaveling, 

hagen dominant, eenvoudige individuele bebouwing, een 

per kavel en een informele expressie 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Park, singel, volkstuincomplex en sportcomplex zijn vaak 

aangelegd in samenhang met het omliggende woongebied 

Stedelijke groengebieden hebben een recreatieve 
functie die vaak wordt gecombineerd met water-
huishoudkundige, educatieve en ecologische 
functies. Deze groengebieden zijn ontworpen op 
verschillende stedelijke schaalniveaus, gereali
seerd in verschillende perioden en erg belangrijk 
voor de groenstructuur van Rotterdam. 
Stedelijke groengebieden zijn aangelegd in 
samenhang met het omliggende woongebied en 
lagen in eerste instantie meestal aan de rand van 
de stad. Echter na verloop van tijd  kwamen de 
meeste gebieden door de steeds verdere verste
delijking midden in het stedelijke gebied te liggen. 
Binnen dit gebiedstype wordt onderscheid 
gemaakt tussen stadsparken,  singels, volks
tuinen en sportcomplexen. Omdat ze vaak in 
samenhang met elkaar zijn ontworpen (het 
Zuiderpark bijvoorbeeld omvat naast het park ook 
enkele volkstuin- en sportcomplexen), vormen 
deze gebieden tezamen één gebiedstype. 

Stadsparken 
De meeste stadsparken zijn ontworpen voor 
recreatieve doeleinden en ter verbetering van 
de waterhuishouding. Stadsparken zijn bewust 
ontworpen in samenhang met de omgeving. Ze 
maken deel uit van het grotere stedenbouwkun
dige ontwerp (bijvoorbeeld het Zuiderpark en het 
Kralingse Bos), van specifieke wijk- en buurtont
werpen (bijvoorbeeld het. Wollefoppenpark in 
Zevenkamp) of ze functioneren als middel voor 
(her)structurering van bestaand stedelijk gebied 
(bijvoorbeeld het park Oude Westen).  Diergaarde 
Blijdorp en de begraafplaatsen worden ook gere
kend tot de stadsparken. 
In morfologische zin vormen de parken steeds 
een ruimtelijke eenheid in hun omgeving. De 
ruimtelijke context verandert echter. Parken die 
ooit ontworpen zijn aan de rand van de stad (Kra
lingse Bos) liggen nu midden in de stad. 
De eerste stadsparken zijn eind 19e en begin 
20e eeuw door particulieren ontwikkeld en in de 
meeste gevallen gerealiseerd op de terreinen van 
voormalige buitenplaatsen. Latere parken zijn 
ontwikkeld door de (stedelijke) overheid. 

Oorspronkelijk waren de parken vooral bedoeld 
als wandelgebied, maar later werd de nadruk 
meer gelegd op openluchtrecreatie en kregen 
parken voorzieningen zoals bijvoorbeeld sport- en 
speelterreinen en volks- en schooltuinen. 

Recentere parken zijn multifunctioneel, met een 
veelheid aan voorzieningen: verschillende paden 
voor voetgangers, fietsers en ruiters, trapveldjes, 
half-pipes, etc. Daarnaast is in de jaren ’90 de 
tendens opgekomen om sommige parken een 
grotere ecologische natuurwaarde te geven. Het 
Botlekpark is daarvan een voorbeeld. 
Stadsparken zijn vrij toegankelijk, begraafplaat
sen worden ‘s nachts afgesloten en de dierentuin 
is alleen overdag open. Parken vlakbij de binnen
stad kennen een grotendeels openbaar gebruik. 
De betekenis is regionaal (gezicht van de stad). 
Wijkparken kennen een meer collectief gebruik 
vanuit de directe omgeving. 
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13 

Reguliere gebieden 

Singels Sportcomplexen bestaan uit sportvelden met 
Tot de singels behoren alle singels binnen de Ruit bijbehorende functionele bebouwing zoals kan-
die zijn aangelegd vóór 1940.  Dit zijn de singels tines, tribunes en kleedruimten. De inrichting is 
uit het 19e eeuwse Waterproject van Rose, de utilitair en simpel en de verkaveling rechthoekig, 
Heemraadssingel en de singels in Rotterdam- met doorgaans een aantal velden ontsloten door 
Zuid en Blijdorp/ Bergpolder. een centrale as of via de wegen aan de (lange) 
De singels zijn vaak aangelegd op de locatie van kanten van het complex. Meestal hebben sport-
voormalige sloten. De (oudere) singels (singels velden een groene begrenzing in de vorm van 
uit het Waterproject en de Heemraadssingel) had- sloten, struiken en bomen. De complexen worden 
den naast hun recreatieve functie van oorsprong beheerd door verenigingen en zijn veelal na 1945 
ook een belangrijke waterhuishoudkundige en door gemeentelijk initiatief ontstaan. 
soms ook een hygiënische functie (doorstroom, 
verversing) en waren tevens bedoeld ter gelei- Zowel sport- als volkstuincomplexen zijn mono-
ding van de stadsuitbreiding. De latere singels functioneel. De situering is in samenhang met 
zijn onderdeel van een groter stedenbouwkundig woonwijk en/of park, dan wel in een restgebied 
geheel (wijk, stadsdeel). met geluidshinder van snelwegen of bedrijven of 
De ontwikkelingswijze varieert. De oudere singels aan de huidige of vroegere stadsrand. Er is dus 
zijn voorafgaand aan de bebouwing door de sprake van functionele invulling of ontwerp binnen 
overheid aangelegd. Vervolgens is daarna langs een stedenbouwkundig plan. De grootte varieert 
de singels vaak bijzondere en rijk uitgevoerde van wijk- tot stadsdeelniveau (Laag-Zestienho
bebouwing tot stand gekomen. De latere singels ven) De openbaarheid is bij volkstuincomplexen 
zijn veelal in nauwe samenhang en tegelijk met en sportvelden gereglementeerd; de openbare 
de bebouwing ontworpen. Voorbeelden zijn de ruimte is overdag algemeen toegankelijk. De 
Statensingel in Blijdorp/ Bergpolder en de singels eigenlijke ‘kavels” (tuinen, sportvelden) zijn voor 
in tuindorp Vreewijk. leden toegankelijk. 

Volkstuin- en sportcomplexen 
Naast stadsparken en singels zijn er nog andere 
groengebieden zoals sportcomplexen en volks
tuinen. Volkstuincomplexen worden beheerd door 
verenigingen en zijn veelal na 1945 door gemeen
telijk initiatief ontstaan. Ze werden vaak gereali
seerd aan de rand van de toenmalige stad. 
Op volkstuincomplexen is veel opgaande 
beplanting aanwezig en de interne rechthoekige 
verkaveling is met heggen geacentueerd.  Het 
verenigingsgebouw bevindt zich vaak in het mid
den of bij de ingang van het complex en de plat
tegrond bestaat meestal uit evenwijdige en haaks 
op elkaar staande paden. De basiskavel is de 
tuin en in principe staat er een gebouw per kavel. 
De bebouwing is eenvoudig en opgetrokken in 
hout.  In de loop der tijd is de moestuinfunctie op 
de achtergrond geraakt en hebben volkstuincom
plexen een verblijfskarakter gekregen . 
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Reguliere gebieden 

13Prinsenlandpark 
Ontworpen tegelijk en in samenhang met het ste
denbouwkundige plan voor de wijk Prinsenland. 
Het park is duidelijk omgrensd met een dubbele 
bomenrij en omvat zowel oudere elementen, zoals 
de begraafplaats Oud-Kralingen, als nieuwe: een 
heuvel, een arena en een vijver. 

Noordsingel 
Onderdeel van het Waterproject naar een plan 
van W.N. Rose uit 1842, bedoeld om het stadswa
ter dagelijks te kunnen laten doorstromen. Boe
zem-, Crooswijkse, Noord- en Bergsingel vormen 
het noordelijke deel van het project. Het ontwerp 
van de singels, met in het midden een wetering 
en aan weerszijden grastaluds met boombeplan
ting in landschappelijke stijl, is van de hand van 
J.D. en L.P. Zocher. 

Roel Langerakpark 
Het Roel Langerakpark is gelegen ten zuiden van 
de A20 tussen Overschie en Blijdorp-Bergpolder. 
Het gebied omvat naast een park ook een aantal 
volkstuin- en sportcomplexen. Het wordt ontslo
ten door twee verkeersassen (de Kanaalweg – 
Abraham van Stolkweg en de Stadhoudersweg) 
primair bedoeld voor autoverkeer, met een fijn
mazige padenstructuur bestemd voor fietsers en 
voetgangers. Zowel de volkstuincomplexen als de 
sportvelden (voetbal, tennis, atletiek en honkbal) 
zijn met beplanting omzoomd. 
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Reguliere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten •	 singels die met de wanden een geheel vor
men; smalle profielen zonder apart voetpad 

Stadsparken en singels in de singel, geen of weinig parkmeubilair en 
Stadsparken zijn groene ruimtes in een stenige een duidelijk zicht van de ene gevelwand op de 
of in ieder geval sterk stedelijke omgeving. De andere bepalen het karakter. 
ontwerpkwaliteit is in een aantal gevallen zeer 
hoog en wordt gevormd door de combinatie van Er is een karakteristiek verschil tussen de 
de structuur met de beplanting, de in het park romantische landschappelijke parken, waaronder 
aanwezige en de aangrenzende bebouwing. Er vroegere buitenplaatsen, en de latere parken met 
zijn meestal zowel zichtlijnen binnen het park als hun programma gericht op de omringende stad. 
tussen het park en de omgeving (torens, straten). Met elkaar vormen de Rotterdamse parken een 
De aanwezige bebouwingselementen maken als typologische reeks van 19e-eeuwse tot en met 
deel van het parkontwerp een park ‘leesbaar’ laat 20e-eeuwse voorbeelden. 
(ontstaansperiode, programma) en zijn medebe- Een aantal parken en begraafplaatsen met 
palend voor de sfeer. Kenmerkend is de alzijdig- cultuurhistorische betekenis is aangewezen als 
heid van de gebouwen: alle gevels spelen een rol monument (o.m. begraafplaats Oud Kralingen). 
in het beeld. Vaak zien de panden uit op water
partijen en andere belangrijke plekken. Volkstuinen en sportcomplexen 

Zowel sportterreinen als volkstuinen zijn groene 
Parken zijn niet alleen zelfstandige elementen, gebieden in en aan de randen van wijken, of 
maar geven door hun begrenzing mede structuur ze vormen groene randen langs snelwegen. Bij 
aan de omgeving. Belangrijk is het contrast met sportcomplexen is buiten het groene karakter 
de aangrenzende bebouwing en de wijze waarop weinig sprake van beeldkwaliteit. De bebouwing 
ze in het omringende stedelijke weefsel zijn opge is op zijn best functioneel en compact. Wel zijn er 
nomen of daarop reageren. verschillen in representativiteit. 
Bij sommige parken is vooral de relatie met de Volkstuinen zijn van belang als ‘working man’s 
direct aangrenzende bebouwing van belang, paradise’; tuinaanleg en bebouwing kunnen een 
andere zijn symbool en sfeerbepaler voor een sterke informele expressie hebben. 
hele wijk (Kralingse Bos). 

Bij de singels is van oorsprong nauwelijks bebou
wing binnen het groene profiel aanwezig. Wel zijn 
de gevelwanden aan de randen een belangrijk 
onderdeel van de singel. Zij bepalen mede de 
allure en de sfeer. Als er voortuinen aanwezig zijn 
(vooral in tuindorpen en planmatige stedelijke uit
breidingen) zetten die het groen van de singelbe
planting voort en fungeren ze als een belangrijke 
schakel tussen de singel en de bebouwing. 
Op grond van de beplanting zijn singels in twee 
groepen te verdelen: 
•	 singels die op zichzelf staan en visueel min of 

meer losgekoppeld liggen van de bebouwing; 
de breedte, de inrichting met parkmeubilair en 
de laanbeplanting dragen hieraan bij; 
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Reguliere gebieden 

13Ruimtelijke dynamiek 

Historische parken worden aangepast aan de 
huidige functies en gebruikseisen (sport- en 
spelvoorzieningen). Daardoor ontstaan verande
ringen in het oorspronkelijke ontwerp en de sfeer. 
Ook de noodzakelijke vervanging van oude, grote 
bomen kan de sfeer sterk beïnvloeden. 

Stadsparken en singels 
Parken worden meer introvert door de toename 
van het verkeer. Grote wegen sluiten parken min 
of meer af van de omgeving en de parkranden 
worden in verband met verkeerslawaai dichtge
plant. Zichtlijnen vervagen daardoor, de relatie 
met de omgeving vermindert. Het beeld van 
parken als sociaal onveilige plekken vermindert 
de aantrekkingskracht ervan. 
De toename van het verkeer tast ook het karakter 
van singels aan en verstoort de relatie ervan met 
de aangrenzende bebouwing. Hun functie van 
groene, rustige oases in de stad wordt aangetast. 
Met name bij grotere kruisingen is dit manifest. 
De continuïteit van de singels raakt daar in de 
knel, de kruisende infrastructuur wordt dominant. 
Vaak worden ook abri’s, trafohuisjes e.d. op het 
kruispunt geplaatst, waardoor de continuïteit van 
de singel niet meer waarneembaar is. 

Volkstuinen en sportcomplexen 
Op sportcomplexen is er door hergroepering van 
verenigingen en intensivering van het gebruik 
sprake van vrij veel dynamiek. Gebouwen worden 
veelvuldig aangepast en er worden nieuwe over
dekte hallen gebouwd. Ook verrijzen er lichtmas
ten voor het gebruik van sportvelden ‘s avonds. 
Containers worden geplaatst voor tijdelijk gebruik. 
Op volkstuinen is de dynamiek kleinschalig: huis
jes en schuurtjes worden gebouwd en verbouwd. 

De omgrenzing van een volkstuincomplex bestaat vaak 

uit een stevige groene rand. Hagen zijn het doorgaande 

element en geven samenhang aan het verder individueel 

ingevulde gebied. 

Zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte in het park. 
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Reguliere gebieden | 14 Overige groengebieden 

14Typebeschrijving	 Buiten de bebouwde kom ligt een aantal groene 
gebieden. Het betreft in de eerste plaats agrari
sche (rest)gebieden en kassen met (van oor
sprong) agrarische bebouwing, en al dan niet 
bebouwde historische structuren als dijken, 
vaarten en sloten. Daarnaast gaat het om groene 
restgebieden (afstandsgroen), natuurgebieden en 
strand. 

Het agrarische gebied is de oorspronkelijke pro
ductieruimte van landbouw en veeteelt, ontstaan 
bij middeleeuwse ontginningen. Het heeft nu ook 
een functie als stedelijk uitloopgebied. Het aantal 
sportieve en recreatieve voorzieningen neemt toe 
(maneges e.d.) en deze worden vaak gehuisvest 
in voormalige agrarische gebouwen. Stallen en 
schuren worden ook (her)gebruikt voor allerlei 
vormen van opslag. 
Kassengebieden zijn vrijwel monofunctioneel; 
natuurgebieden hebben een al dan niet beperkte 
recreatieve nevenfunctie. Agrarische en natuurge
bieden zijn merendeels aan de buitenkant van de 
stad gelegen. 
Het afstandsgroen langs grote wegen komt de 
stadsrand in. 

Het ‘ontwerp’ van middeleeuwse ontginningen 
is vrijwel steeds een patroon van opstrekkende, 
evenwijdig liggende kavels met op de kop een 

Tijdsperiode boerderij, gesitueerd aan de ontginningsbasis 
(kade/dijk). Glastuinbouw, natuurgebieden e.d. 

Vanaf de vroege middeleeuwen zijn veel latere ontwikkelingen die dit grondpa
troon in meerdere of mindere mate onzichtbaar 

Kenmerken maken. 
De openbaarheid is afwisselend: groengebie-

Natuurgebieden, glastuinbouw, stadsrand den en het strand zijn openbaar en toegankelijk, 
Agrarische (rest)gebieden, groene restgebieden, strand natuurgebieden kunnen beperkt toegankelijk zijn. 
Agrarisch gebied deel van het omliggende landschap Het agrarische gebied is alleen op de openbare 
In principe openbaar, maar weinig toegankelijk weg toegankelijk. 
Zichtbare ontginningsgeschiedenis 

Individuele (van oorsprong) agrarische bebouwing 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

Ontwikkeling op diverse schaalniveaus 
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Reguliere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten 

Het agrarische gebied, het strand en de natuur
gebieden zijn onderdeel van het omringende 
landschap en geven een gevoel van ruimte en 
‘buiten’ zijn. Daarnaast is het agrarische gebied 
van belang vanwege de zichtbare ontginnings
en gebruiksgeschiedenis, typerend voor West-
Nederland. 
Historische gebouwen kunnen hieraan sterk 
bijdragen (boerderijen e.d.). 

De bebouwing is net zo divers als de groengebieden zelf. 
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Reguliere gebieden 

14Ruimtelijke dynamiek 

In het landelijke gebied rond Rotterdam vindt inci
denteel schaalvergroting plaats. Er worden grote 
stallen/schuren gebouwd; de erven krijgen een 
steeds grotere verharde oppervlakte. De stede
lijke druk uit zich in de toename van stadsrand-
functies en verrommeling van het landschap met 
bijvoorbeeld opslag en paardenbakken. 
In de Stadsvisie is een aantal agrarische gebie
den gereserveerd voor ruimtelijke ontwikkeling. 
In de polder Schieveen nabij Rotterdam Airport 
wordt in de periode tot 2030 het science- en busi
nesspark Schieveen gerealiseerd. 
Daarnaast is de polder nabij Nieuw-Terbregge in 
de Stadsvisie aangewezen als grote woningbouw-
en ontwikkelingslocatie 

Polder Schieveen; knooppunt Berkel en Rodenrijs. 

Hoek van Holland; duingebied. 
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Bijzondere gebieden 

1. Centrumgebied 

2. Scheepvaartkwartier 

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 
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Bijzondere gebieden | 1 Centrumgebied 

1Gebied als geheel Rotterdam heeft een voor Nederlandse begrip- Het bombardement van mei 1940 verwoestte 
pen bijzondere binnenstad, vooral vanwege de vrijwel de gehele historische binnenstad. De 
architectuur uit de wederopbouwperiode en de naoorlogse wederopbouw consolideerde de 
opvallende skyline. Het stadscentrum ligt aan verschuiving van het stadshart naar de Cool-
beide zijden van de Maas, zij het grotendeels singel. Het gebied binnen de brandgrens van 
op de noordelijke oever. De uitbreiding naar de het bombardement werd na de oorlog opnieuw 
zuidelijke oever is het gevolg van de ontwikkeling bebouwd volgens het Basisplan van ir. C. van 
van de Kop van Zuid (na 1985). Traa uit 1946. Dit Basisplan was een herziening 
De binnenstad heeft met zijn functies en voorzie- van een eerder door ir. W.G Witteveen ontwikkeld 
ningen een grootstedelijke uitstraling en wederopbouwplan. Het plan van Van Traa ging 
heeft qua voorzieningenniveau zowel voor de stad gedeeltelijk uit van de vorm van de oude binnen-
zelf als voor de omringende regio een sterke cen stad; tegelijk werd het stratenpatroon herzien, in 
trumfunctie. Dit geldt voor sectoren als zakelijke samenhang met het verkeerswegennet van de 
dienstverlening, cultuur en onderwijs, maar ook stad als geheel. Industrie werd zo veel moge-
voor winkelen, uitgaan en ander vermaak. lijk uit de binnenstad geweerd. Watergebonden 
Bovendien is de binnenstad meer dan in andere bedrijven en kantoren kregen een plaats aan of bij 
steden onderhevig aan een permanent, dyna de haven, uitgaan rond het Schouwburgplein en 
misch, transformatieproces. De dynamiek en het winkelen rond de Lijnbaan. 
permanente transformatieproces, dat zijn oor- Ondanks de handhaving van een aantal ‘histori
sprong heeft in de geschiedenis van de stad. sche fragmenten’ zoals de Laurenskerk vond er 
Tot 1940 had Rotterdam (zoals veel steden in in het wederopbouwgebied een vrijwel algehele 
Nederland) een historische dichtbebouwde kern architectonische vernieuwing plaats. De wederop
met smalle straten, stegen en grachten. Specifiek bouwperiode was voor de binnenstad geen eind-
voor Rotterdam (maar vergelijkbaar met andere punt; verandering en vernieuwing bleven voortdu
‘damsteden’ zoals Schiedam) is de stad ontstaan rend aan de orde. Het Weena bijvoorbeeld werd 
bij een dam in een rivier, in dit geval de Rotte. (na 1985) de ‘hoogste’ stadsas van Nederland. 
Daar kwamen havenactiviteiten op gang, vooral Het gebied met centrumfuncties heeft zich inmid
de overslag van goederen van zeeschepen op dels uitgebreid naar de Kop van Zuid, Cool en het 
binnenvaartschepen. Haven en stad breidden zich Oude Westen. 
geleidelijk uit. 
De belangrijkste stedelijke voorzieningen (stad
huis, beurs, kerk) bevonden zich eeuwenlang 
rond de Hoogstraat en het Laurenskwartier. Rond 
1850 besloeg de stad grofweg de oppervlakte die 
nu begrensd wordt door Goudsesingel, Pompen-
burg, Coolsingel, Schiedamsevest en Maas. 
In de periode na 1900 verschoof het stadshart als 
gevolg van de aanleg van een spoorweg en een 
spoorwegviaduct, en de demping van de Cool-
singel. De Coolsingel ontwikkelde zich als het 
nieuwe stadshart met bijvoorbeeld het  nieuwe 
stadhuis, het postkantoor en de nieuwe beurs. 
Buiten de toenmaligebinnenstad kwamen uitge
breide woonwijken, haven- en bedrijfsgebieden 
tot stand. 
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Bijzondere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten per 
gebiedstype 

Gebiedstypen: 
•	 Centrummix: Laurenskwartier, Rotterdam 

Centraal District (RCD), Lijnbaankwartier, de 
omgeving van de Coolsingel en het het ooste
lijke deel van Cool (Baankwartier). 

•	 Rivierlocaties: Kop van Zuid, Wijnhaveneiland, 
Haringvliet, omgeving Zalmhaven en de omge
ving van de Oude Haven. 

•	 Stedelijke knooppunten: Hoboken met het 
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en de 
Medische Faculteit van de Erasmus Univer
siteit. De bebouwing bestaat grotendeels uit 
forse volumes. 

•	 Niet-planmatige uitbreidingen: het Oude Wes
ten als geheel, het Scheepvaartkwartier, het 
westelijke deel van Cool (Witte de Withkwar
tier) en de Westersingel. 

•	 Planmatige stedelijke uitbreidingen: het gebied 
tussen de Breitnerstraat en de Rochussen
straat. 

•	 Stedelijke villagebieden: bij het museumpark 
bevindt zich een villawijkje uit de jaren 20-30. 

•	 Stedelijke groengebieden: het Park, het 
Museumpark en de Westersingel. 

‘Centrummix’ is een gebiedstype dat alleen in 
de binnenstad voorkomt; het is daarom in dit 
hoofdstuk verder uitgewerkt. De deelgebieden 
die ertoe behoren worden hieronder beschreven 
(Laurenskwartier, RCD, Lijnbaankwartier / Cool-
singel en Baankwartier). Het Scheepvaartkwartier 
(beschermd stadsgezicht) wordt in een apart 
hoofdstuk behandeld. RCD (omgeving Centraal 
Station) en Erasmus MC / Hoboken zijn aange
wezen als ontwikkelingslocaties en worden de 
komende jaren ingrijpend getransformeerd. Voor 
deze gebieden zijn welstandsparagrafen opge
steld. Voor de typebeschrijvingen van deze twee 
gebieden en de daarbij behorende welstandscri
teria wordt verwezen naar de betreffende wel
standsparagrafen (welstandsparagraaf Hoboken 
en welstandsparagraaf RCD). 

Niet-planmatige uitbreidingen 

Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Stedelijke villagebieden 

Centrummix 

Stedelijke knooppunten 

Centrumgebied. 

1. Welstandsparagraaf Central District 

(zie www.rotterdam.nl/welstand voor meer informatie) 

2. Welstandsparagraaf Erasmus MC / Hoboken 

(zie www.rotterdam.nl/welstand voor meer informatie) 

3. Beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier (pag. 105) 

Rivierlocaties 

Stedelijke groengebieden 
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Bijzondere gebieden 

1Gebiedstype: Centrummix 

Type- en gebiedsbeschrijving 
In het Basisplan uit 1946 bleef de grondvorm van 
de historische binnenstad gehandhaafd. Tegelijk 
hield het plan een ingrijpende stedenbouwkun
dige transformatie in. Radicale vernieuwing vond 
met name in het gebied ten noorden van de 
(West)Blaak plaats. De verkeersstructuur kreeg 
in het plan veel aandacht, evenals de beoogde 
functies. Wonen werd teruggedrongen; de dicht
heid van het vooroorlogse centrum werd als veel 
te hoog gezien. Industrie werd zo veel mogelijk 
uit de binnenstad geweerd. Winkels, kantoren en 
voorzieningen kwamen ervoor in de plaats. De 
binnenstad werd opgevat als centrum van de hele 
stad en de omringende regio. De Leuvehaven 
werd verbreed en de Coolsingel werd doorgetrok
ken langs de haven, zodat de stad een ‘venster 
op de rivier’ kreeg. 

De organisatie van het verkeer en de nage
streefde functiescheiding zijn in feite de dragers 
van het plan en de gerealiseerde wederopbouw-
stad, met hoofdverkeerswegen als Coolsingel 
en Blaak, knooppunten als Hofplein, Beursplein 
en Churchillplein, voetgangerswinkelstraten, 
gemengde verkeers-/winkelstraten en expedi 
tiestraten, pleinen en woon- en expeditiehoven. 
De hoofdverkeerswegen werden uitgevoerd als 
boulevards, met aparte verkeersstroken en brede 
trottoirs. 
Winkels werden vanaf de straatzijde toegankelijk 
gemaakt voor publiek en via expeditiehoven aan 
de achterzijde voor leveranciers. 
Er ontstond daardoor een ‘dubbelstructuur’, met 
een voorkant met winkels en publieksfuncties 
en een achter- en binnenkant met bevoorrading, 
ambachtelijke bedrijvigheid, etc. In verticale zin: 
beneden winkels, boven woningen. De hoven 
vormen een zeer kenmerkend onderdeel van de 
Rotterdamse wederopbouw; ze dienen ter bevoor
rading e.d. en voor parkeren (expeditiehof), maar 
zorgen ook voor licht en lucht voor de omringende 
etagewoningen (woonhof). De woningen worden 

Ruimtetypen; wanden en tribunes 

meestal aan de straatkant ontsloten. De hoven 
zijn afwisselend toegankelijk via poorten in de 
gevelwand of via openingen tussen de bouwblok
ken. 
Op deze wijze zijn zowel gesloten bouwblokken 
ontstaan als open en halfopen verkavelingen. 
Naar verschijningsvorm zijn de gesloten blok
ken (plint met drie lagen en hoger) als wanden te 
typeren, die de straatruimte strak begrenzen, en 
de vaak open blokken (composities met afwisse
ling tussen laag en hoog) als tribunes. 
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Bijzondere gebieden 

1 Wanden 

Weena en Hofplein. Hoogstraat. 

Organisatieprincipe 

Mariniersweg: binnenterrein = expeditiehof. 
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Bijzondere gebieden 

1Voorbeelden van wanden 

Sint Janshof 

Wanden bestaan uit gebouwen met verschillende 

architectuurstijlen. 

De gevels hebben een duidelijke opzet: publieke en 

commerciële functies in de plint en woningen daarboven. 

De hoek laat de hiërarchie in straten zien (de gevel wordt 

niet omgezet). 

-


De poorten verbinden de openbare straten met de meer 

besloten wereld daarachter. 

Door de dubbele hofstructuur is er ruimte voor bedrijven in 

de middenstrook. 
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Bijzondere gebieden 

Tribunes 

Lijnbaan. Schouwburgplein. 

Organisatieprincipe 

Lijnbaan: uiteengelegde structuur (expeditiestraat tussen 

winkelstraat en binnentuin). 
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wone n 

expeditiestraat 

straat 

groen 
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Bijzondere gebieden 

1Voorbeelden van tribunes 

Lijnbaan. 

De gelaagde volumeopbouw bestaat uit afzonderlijke 

volumes van verschillende hoogtes die zijn geplaatst in een 

halfopen verkaveling. Door de openheid en de gelaagdheid 

zijn op de voor- en achtergrond steeds andere combinaties 

van gebouwen zichtbaar 

Opbouw van de tribune aan het Schouwburgplein: terras, 

bomen, pergola, laagbouw, hof, hoogbouw. 

Omlijsting: sprong van groot naar klein wordt nooit in een
 

keer gemaakt.
 

De overgangen zijn genuanceerd. Het beeld wordt
 

ingekaderd door een luifel, pergola of overstek.
 

De tribune is (en wordt) uitgebreid met torens aan het 

Weena en gebouwen aan het Schouwburgplein. 

Luifel: de straat wordt een interieur doordat de luifel het 

uitzicht naar boven omlijst. 
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Bijzondere gebieden 

Architectuur, stijl en materialisering 1 

In de wederopbouwstad staat waardevolle 
architectuur van architecten van naam, met een 
bijzondere vormgeving en zeer zorgvuldig uitge
werkt en geornamenteerd. Bijzondere aandacht 
is geschonken aan detail en materiaalgebruik, 
afwerking en kleur, en bijpassende kunsttoepas
singen. De gehanteerde stijlen zijn divers: het 
Nieuwe Bouwen, de Delftse School, Shake-
hands. Deze stijlen komen soms naast elkaar 
voor binnen een gevelwand (Mariniersweg). 

Gebouwen uit de wederopbouwperiode hebben 
een heldere gevelopbouw waarbij de constructie 
afleesbaar is. 
Publieke functies en winkels bevinden zich op de 
begane grond. De karakteristieke plint heeft een 
grote verdiepingshoogte en is soms voorzien van 
een tussenverdieping. 
De bebouwing heeft daarmee een klassieke 
opbouw: hoge plint, middendeel en verbijzon
derde bovenverdieping(en). Horizontaliteit en 
verticaliteit zijn met elkaar vervlochten (‘weef
selgevels’). Karakteristiek is ook de relatief grote 
transparantie van de gevelvlakken door het toe
passen van vrij omvangrijke glasoppervlakken en 
helder glas. Daardoor zijn ook het avondbeeld en 
de toegepaste kunstverlichting in de gebouwen 
deel van de architectonische beleving. 
Veel gevels hebben een expressieve, plastische 
vormgeving in een hoekige vormentaal. De in- en 
uitspringende delen hebben een ritmisch effect. 
Kenmerkend is het gevarieerde materiaalge
bruik: baksteen in vele soorten en kleuren, beton 
voorzien van texturen, geschilderd of naturel, 
en diverse soorten en kleuren natuursteen. 
Voor winkelpuien is aluminium, natuursteen en 
glas gebruikt. Detaillering is zorgvuldig, bijna 
ambachtelijk uitgevoerd. Typerend zijn details die 
de plasticiteit benadrukken zoals uitkragende ven
sterkasten, vrij vormgegeven luifels en entreepar
tijen en bijvoorbeeld ‘televisievensters’. Opvallend 
is verder de veelvuldige toepassing van kleurige 
muurschilderingen, mozaïek, glas-in-lood en 
reliëfs. 
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De bebouwing in de centrummixgebieden bestaat Stijl 
uiteraard niet alleen uit panden uit de wederop
bouwperiode. Ook daarna is er veel gebouwd, 
vaak grootschalig en hoog. De gebouwen in de 
Rotterdamse binnenstad verschillen daardoor 
onderling sterk in volume, schaal, hoogte, en 
kleur- en materiaalgebruik. De overwegend 
halfopen verkaveling en het verschil in hoogte (tri
bune) maken dat een en hetzelfde gebouw deel 
uitmaakt van verschillende ensembles, doordat 
het vanuit meerdere standpunten kan worden 
gezien (de Beurs/WTC-toren, Nationale Neder
landen, de Lijnbaanflats, etc.). Bij een straatwand 
is dat niet mogelijk; het zicht gaat niet verder dan 
het frontale en het overhoekse perspectief. Een 
straatwand kan wel doorgroeien tot een tribune 
wanneer erachter hogere gebouwen worden gesi
tueerd, zoals bijvoorbeeld in de Korte Hoogstraat. 
Een bijzondere kwaliteit van Rotterdam is dat het 
ruimtetype tribune steeds verder wordt uitge
bouwd/verdicht en dat er steeds nieuwe combina
ties ontstaan. 
Het voorbeeld van de Westewagenstraat laat zien 
hoe een aantal aspecten dat kenmerkend is voor 
tribunes op elkaar inspeelt. Op deze locatie is op 
grond van het bestemmingsplan nog veel dyna
miek te verwachten. 

Huid van metselwerk gecombineerd met expressief 

gedetailleerde betonelementen. 

Weefsel: skelet en invulling zorgen voor grote 

textuurcontrasten en licht-donkercontrasten. 
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Bijzondere gebieden 

Materialisering 
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Bijzondere gebieden 

Deelgebieden Centrummix 

Laurenskwartier 
Laurenskwartier is het gebied met de Binnenrotte 
(markt) en bijzondere gebouwen Het als de Lau
renskerk en de Centrale Bibliotheek. 
In 1940 werd dit gebied vrijwel geheel verwoest. 
De oorspronkelijke ruimtelijke hoofdstructuur werd 
in het Basisplan gedeeltelijk gehandhaafd (Meent, 
Hoogstraat, Goudsesingel) en uitgebreid met 
de Mariniersweg. De Meent, de Hoogstraat, de 
Goudsesingel en de Mariniersweg kregen/hielden 
een stedelijke sfeer met winkels en voorzienin
gen. De rest van het gebied werd vooral woon
gebied met een relatief lage dichtheid en een 
vrij extensief grondgebruik. In het gebied komen 
zowel wanden (winkelstraten) als enkele tribunes 
voor. 

RCD, Lijnbaankwartier / Coolsingel 
Dit deelgebied hoort bij het grotendeels op grond 
van het Basisplan vernieuwde gebied. Centraal 
ligt het naoorlogse winkelhart van de stad, de 
Lijnbaan, met zijn karakteristieke hoogteopbouw. 
De winkels en de hoven zijn laag; daarachter ligt 
hogere bebouwing. Ook na de wederopbouwpe
riode hebben grote veranderingen plaatsgehad; 
vooral het karakter van Weena en Coolsingel is 
veranderd door hoogbouw. De overheersende 
context in het gebied is tribune. Door de recente 
hoogbouw is de bovenste laag daarvan als het 
ware verhoogd. Vanuit de nieuwe hoogbouw zijn 
steeds meer dakvlakken van eerdere panden 
in het zicht gekomen. Ook het gebied rond de 
Mauritsweg bestaat vooral uit tribune, met veel 
winkels in de plint en woningen erboven. In de 
hoven bevinden zich bedrijfs- en kantoorruimtes. 

Baankwartier 
Dit deelgebied vormt de achterkant van het ‘ven
ster op de rivier’ aan Boompjes/Schiedamsedijk. 
Het ligt lager dan de dijk. De structuur bestaat 
uit enkele noord–zuidstraten met hoven in het 
binnengebied. Op de noord- en zuidkop liggen 
woningen met bedrijfs- en kantoorruimtes ertus
sen. Zowel wand als tribune komen voor. 
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Bijzondere gebieden 

1 

Vorm: er is een overkomst in de Serie: regelmaat en herhaling. Belijning gevelconcept: voor elk pand Textuur en kleur: er is een duidelijk 

helderheid van de volumes maar een geldt eenvoud in het gevelconcept en verschil tussen de gebouwen op de 

verschil in grootte en vorm. één principe dat domineert. voorgrond (de twee series) en de 

gebouwen op de achtergrond (de wand 

en de toren). 
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Bijzondere gebieden 

Ruimtelijke dynamiek 

Rotterdam heeft de ambitie om de komende jaren 
de binnenstad kwalitatief te versterken: meer 
culturele functies, meer stedelijk wonen, meer 
winkels, verbetering van de buitenruimte, kortom 
‘stad maken’. 
Inmiddels is het gebied met binnenstadfuncties 
uitgebreid of zich aan het uitbreiden naar het Lau
renskwartier, de Wilhelminapier en Cool. Onder 
meer langs de Coolsingel en het Weena hebben 
zich bijzondere (publieks)functies geconcen
treerd, veelal in hoogbouw. Ook aan de recente
lijk ontwikkelde Kop van Zuid is dat het geval. 
Deze ‘concentratie’ gaat nog steeds door (plan
nen RCD, Hoboken/Erasmus MC). Er verschijnt 
steeds meer hoogbouw en het concentratiege
bied daarvan breidt zich uit. In grote delen van de 
binnenstad staan ingrijpende projecten op stapel 
die qua schaal en functie min of meer hun eigen 
context zullen scheppen. 
Het ambitieniveau voor de binnenstad is hoog. 
Daarom zijn Lijnbaankwartier/ Coolsingel, RCD, 
Laurenskwartier en Erasmus MC/Hoboken in 
de Stadvisie aangewezen als VIP-gebieden. Dit 
betekent dat de gemeente in haar beleid deze 
delen van de stad de komende jaren extra priori 
teit geeft. 
In de herziene Hoogbouwvisie 2010 is een deel 
van de binnenstad aangewezen als hoogbouw-
zone en een deel als overgangszone. 
In de visie wordt hoogbouw in theorie begrensd 
tot een maximale hoogte van 200 meter. Dit moet 
voorkomen dat één toren teveel de aandacht 
naar zich toe trekt (zoals een kerktoren in een 
dorp). Deze maximale hoogte is een dynamische 
begrenzing, die meegroeit met de stad. 

Hoewel hoogbouw wordt geassocieerd met de 
skyline, is vooral de beleving op straatniveau erg 
belangrijk. De uitstraling en de programmering 
van de plinten krijgt  daarom prioriteit. Daarnaast 
moet hoogbouw zich met respect voor de cul
tuurhistorische kwaliteiten van de bestaande stad 
gedragen. 

In de hoogbouwvisie zijn aanvullende eisen 
opgenomen voor de kwaliteit van ‘de vijfde gevel’ 
(het daklandschap) omdat die bijdraagt aan de 
belevingswaarde van hoogbouw. 

Gebiedstype: Centrummix 

Algemeen 
Door de voortdurende stedelijke vernieuwing en 
transformatie komt de karakteristiek van de ste
denbouwkundige ensembles en de bebouwing uit 
de wederopbouwperiode onder druk te staan. 
Een deel van het Laurenskwartier, met een hoge 
concentratie aan waardevolle ensembles en 
een hoge mate van samenhang is daarom in het 
gemeentelijk beleid aangewezen als Aandachts
gebied Wederopbouw, evenals de Westblaak, met 
kenmerkende kantoorgebouwen uit de wederop
bouwperiode, en de Boompjes/Schiedamsedijk. 
De kwaliteit van de wederopbouwensembles 
ligt besloten in de onderlinge samenhang van 
bouwwerken en stadsdelen en in de samenhang 
van de structuur en het weefsel. Doel is behoud, 
gecombineerd met vernieuwing, variërend van 
inpassing tot transformatie. 
Bij bestaande bebouwing kunnen onderhouds
maatregelen en renovatie (vervanging oorspron
kelijke materialen e.d.) ten koste gaan van de 
oorspronkelijke wederopbouwkarakteristiek. 

Laurenskwartier 
In 2008 is voor het Laurenskwartier west een 
masterplan vastgesteld. De komende jaren wordt 
in dit gebied prioriteit gegeven aan verdichting en 
het verbeteren van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Door het toevoegen van bebouwing (o.a. 
de Markthal) en het maken van randen wordt de 
structuur van de openbare ruimte verbeterd. 
Het doel is enerzijds om een sterke eenduidige 
hoofdstructuur tot stand te brengen die bestaat 
uit grote publieke ruimtes met een hoge ver
blijfswaarde. Tot die hoofdstructuur behoren de 
Hoogstraat, de Binnenrotte, de Blaak, het Grote-
marktplein en eventueel ook het Grotekerkplein. 
Een tweede doel is om een fijnmazig netwerk te 

creëren bestaande uit pleinen, binnenhoven en 
veelzijdige routes. 
Een aantal ensembles uit de wederopbouw
periode is aangewezen als Aandachtsgebied 
Wederopbouw. In het bestemmingsplan voor 
het Laurenskwartier is dit  Aandachtsgebied 
Wederopbouw conserverend bestemd met als 
uitgangspunt behoud, in combinatie met zorgvul
dige vernieuwing door in- en aanpassing. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten de aanwezige kwaliteiten 
versterken. 

RCD 
Het RCD (het gebied aan weerszijden van het 
Centraal Station) zal een metamorfose onder
gaan waarmee het ingrijpend van karakter 
verandert. De intensiteit van gebruik en bezoek 
zal sterk toenemen. Er zijn vijf grote bouwlocaties 
beschikbaar: de Schaatsbaanlocatie, de Vleu
gelblokken (Oost en West), het Schiekadeblok 
en de Weenapointlocatie. Op het Schiekadeblok 
zal het hoogste gebouw van Nederland verrijzen. 
De Weenapointlocatie zal opnieuw ontwikkeld 
worden. 
De nieuwe OV-terminal (opening in 2012), met de 
HSL en een directe aansluiting op het bestaande 
stadscentrum, zorgt voor een grote, constante 
stroom van publiek door en binnen het gebied. 
Met de zorgvuldige inrichting van het openbare 
gebied en door ruimte te geven aan dag- en 
nachtfuncties in de plinten is niet alleen de door
stroom maar ook het verblijf in het RCD aantrek
kelijk gemaakt. 
Een belangrijk principe voor de uitwerking van 
het RCD is het Mixone concept. De essentie van 
de Mixone is de uitwisseling tussen inwoners en 
ondernemers van de stad aan de ene kant en 
bezoekers aan de andere kant. Bedrijven stellen 
er hun producten, diensten en ambities ten toon 
en zoeken uitwisseling met inwoners, klanten, 
zakenpartners, toeristen en (potentiële) werk
nemers. Ze bouwen aan hun netwerk op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau. De stad Rot
terdam is sterk aanwezig in de Mixone. Dit geeft 
Rotterdam de kans om zich aan haar bezoekers 
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Bijzondere gebieden 

voor te stellen als de internationaal georiënteerde (rooilijnverlegging e.d., Oude Westen, Cool). De 
creatieve stad, de moderne havenstad, de cultu opgave is om hier de ruimtelijke en architectoni
rele stad, de stad met ambities op het gebied van sche kwaliteit te verhogen. 
klimaat, duurzaamheid, architectuur en design. Het Witte de Withkwartier zal vooral kwalitatief 

worden aangepakt, met als dragers culturele 
Lijnbaankwartier/omgeving Coolsingel voorzieningen en een deels daarmee verband 
Voor het Lijnbaankwartier en voor de omgeving houdend winkelaanbod. Verbetering van de bui-
van de Coolsingel is een stedenbouwkundige tenruimte is in de planvorming van groot belang. 
visie vastgesteld. Met de ontwikkeling Erasmus MC/Hoboken 
Het Lijnbaanensemble staat op de selectielijst van worden de medische voorzieningen uitgebreid en 
wederopbouwmonumenten. Inmiddels zijn de Lijn- ingrijpend geherstructureerd. De opgave daarbij 
baanwinkels aangewezen als rijksmonument. In is om het gebied, met zijn specifieke medische 
het gebied tussen de Lijnbaan en de Coolsingel, programma en de daaruit voortkomende gebrui
onderdeel van de hoogbouwzone, is een aantal kersstromen, beter op de stad te laten aansluiten. 
hoogbouwprojecten gepland. De rivierlocaties vallen in het gemeentelijk beleid 
De Coolsingel moet in de in de komende jaren onder het waterfront. Kern is de ontwikkeling van 
worden ontwikkeld als een aantrekkelijk ver- de binnenstad aan de rivier als een specifiek deel 
blijfsgebied. Daartoe wordt de openbare ruimte van de binnenstad ‘dat bestaat uit een aantal 
opnieuw ingericht, worden de verbindingen voor karakteristieke wijken en toeristisch-recreatieve 
fietsers en voetgangers verbeterd en zal het auto- voorzieningen ontsloten en bij elkaar gehouden 
verkeer een minder prominente plek krijgen. door routes langs en over het water’. In dit kader 
Daarnaast wordt door nieuwbouwontwikkelingen vindt in de Waterstad, het vroegere havengebied 
zoals de Tweede Beurtraverse en de Post Rot- rond Leuvehaven, Oude Haven en Wijnhaven, 
terdam het in het gebied aanwezige programma verdichting - ook in de vorm van hoogbouw - en 
verder verbreed en uitgebreid. herstructurering (van kantoren naar woningen) 

plaats op grond van het bestemmingsplan (1999). 
Baankwartier Belangrijk is het streven naar een grotere diver-
Een groot deel van dit deelgebied is aangewezen siteit met de ontwikkeling van winkel-, horeca- en 
als hoogbouwzone (tot max. 150 m). Verdere toeristische voorzieningen op de begane grond 
visievorming vindt plaats in samenhang met de langs de hoofdroutes. De buitenruimte krijgt een 
ontwikkeling van het rivierfront. De koers is hoge hoge kwaliteit. 
dichtheden en functiemenging. De nu introverte 
binnenhoven worden verbeterd. De waardevolle 
wederopbouwbebouwing aan de Schiedamsedijk 
blijft gehandhaafd. 

Overige deelgebieden 
Ook voor de deelgebieden die niet tot het 
gebiedstype ‘centrummix’ behoren is ruimtelijk 
beleid in ontwikkeling. In de niet-planmatige 
gebieden heeft op een aantal plekken in de jaren 
’70 stadsvernieuwing plaatsgevonden, waarbij 
soms een totaal afwijkende architectonische 
vormgeving de overhand heeft gekregen en 
de stedenbouwkundige structuur is gewijzigd 
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Wilhelminapier. 

1 

Wijnhaveneiland. 
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Bijzondere gebieden | 2 Scheepvaartkwartier 

2Gebied als geheel	 Het beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwar
tier hoort bij het deel van Rotterdam dat bij het 
bombardement van 1940 gespaard is gebleven. 
Alleen al vanuit dat oogpunt is het gebied van 
belang: als restant en voorbeeld van het oude, 
kleinschalige Rotterdam. De nog aanwezige 
afwisseling van woon- en bedrijfsgebouwen ver
wijst naar de scheepvaartgebonden geschiedenis 
van de wijk. De bebouwing als geheel is veelal 
tot in detail - opvallend gaaf bewaard gebleven. 
Het Scheepvaartkwartier heeft vanaf midden 19e 
eeuw vorm gekregen aan weerszijden van de 
Veerhaven. De plattegrond wordt gedomineerd 
door de evenwijdige lijnen van de Westzeedijk 
en de kaden langs de Maas, enkele min of meer 
evenwijdige kortere lijnen (o.a. Parklaan, Hout-
laan) en een aantal dwarsverbindingen. 
De begrenzingen van het gebied zijn typisch Rot
terdams: de Maasoever met de brede kade en het 
weidse uitzicht aan de ene kant en de Westzee
dijk, Rotterdams historische waterkering, aan de 
andere, met de bijbehorende hoogteverschillen 
naar het achtergebied. 

Het gebied heeft nu veel kantoorruimte (vooral 
op de begane grond) en bedrijvigheid. Horeca 
is geconcentreerd rond de Scheepstimmerman-
slaan en in het Park. Het grootste deel van de 
resterende bebouwing heeft de bestemming 
wonen. 
Door de aanleg van de Erasmusbrug en de tot
standkoming van een bootverbinding via de Veer
haven heeft het Scheepvaartkwartier een nieuwe 
relatie gekregen met de overkant van de rivier 
(Kop van Zuid) en de nabijgelegen Zalmhaven. 
De Wilhelminapier aan de overkant van de rivier 
en de Zalmhaven direct naast het Scheepvaart-
kwartier zijn onderdeel van de hoogbouwzone in 
de binnenstad en worden momenteel als zoda
nig ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat er sterke 
schaal- en oud-/nieuwcontrasten ontstaan tussen 
het oude kleinschalige Scheepvaartkwartier ener
zijds en de ‘nieuwe’ grootschalige Zalmhaven en 
Wilhelminapier anderzijds. 
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Bijzondere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten per 
deelgebied 

Het beschermde stadsgezicht Scheepvaartkwar
tier bestaat uit drie verschillende gebieden: het 
Nieuwe Werk of de Muizenpolder als restant van 
het vroegere ‘lusthovengebied’, het eigenlijke 
Scheepvaartkwartier bezuiden de Parklaan en 
rond de Veerhaven, en het Park. Het Nieuwe 
Werk en het eigenlijke Scheepvaartkwartier beho
ren beide tot het gebiedstype niet-planmatige uit
breidingen, het Park behoort tot het gebiedstype 
stedelijke groengebieden 

1. Het Nieuwe Werk 

2. Omgeving Veerhaven 

3. Het Park 

Niet-planmatige uitbreidingen 

Stedelijke groengebieden 
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Bijzondere gebieden 

2Het Nieuwe Werk (deelgebied 1) 
Het Nieuwe Werk bestaat grotendeels uit vrij
staande villa’s of buitenplaatsjes, van oorsprong 
in grote, fraai aangelegde tuinen, waarvan alleen 
Schoonoord bewaard is gebleven. De (voorma
lige) tuinen vormen een binnengebied, waarin 
verspreid een aantal grote gebouwen staat. Het 
binnengebied is via enkele smalle paden bereik
baar. De bebouwing bestaat uit forse, eenduidige 
volumes met rijke detaillering. In sommige tuinen 
staan monumentale bomen. Aan de oostkant en 
de noordrand sluit de bebouwing qua karakter 
meer aan bij die van Scheepvaartkwartier – Veer
haven. 
De Parklaan vormt een lange rechte zichtlijn aan 
de zuidrand van het gebied. De beide bomen
rijen van de laan verbinden het groen van het 
Park met het villagebied. Onder de bomen door 
bestaan zichtrelaties tussen de gevelwanden. 
Voor de gevelwand liggen besloten privétuinen. 
Aan de noordrand ligt de hoge en inmiddels zeer 
brede Westzeedijk . Het niveauverschil Westzee
dijk - ventweg - Nieuwe Werk loopt getrapt naar 
beneden; de ventweg vormt daardoor een eigen 
besloten ruimte. 

Omgeving Veerhaven (deelgebied 2) 
Het deelgebied is opgespannen tussen de 
Westerkade en de Parklaan/Houtlaan. De Wes
terkade heeft een weids uitzicht over de Maas, 
indirect onder het bomendak door. De aanwezige 
privétuinen horen als het ware bij het huis. De 
erfafscheiding hoort bij de openbare ruimte. Het 
materiaalgebruik is utilitair en informeel. 
Centraal in het gebied ligt de Veerhaven met 
een zichtas over de haven naar de Maas; haaks 
daarop hebben beide gevelwanden een visuele 
relatie; tussen de gevelwanden en de bomenrijen 
ontstaat een besloten ruimte. 
De binnenstraten hebben een besloten karakter, 
met een zichtrelatie tussen de twee gevelwanden. 
In de Calandstraat vormt een bomenrij daarin een 
onderbreking, maar doorzicht van gevel tot gevel 
blijft belangrijk. 

Het Park (deelgebied 3) 
Het Park is in de Engelse landschapsstijl aange
legd naar ontwerp van J.D. en L.P. Zocher tussen 
1852 en 1862. Het ligt in een soort kom met 
verhogingen rondom met daartussen zichtlijnen. 
Kenmerkend is de afwisseling van open en beslo
ten ruimtes 
door boomgroepen, weiden en slingerende 
paden. Er staan enkele vrijstaande, alzijdige 
(horeca)gebouwen. 
Vanaf de paden en parkranden zijn er zichtlijnen 
op de gebouwen. Het Park wordt aan de rivier 
begrensd door de Parkkade, met zichtlijnen langs 
en op de Maas. Ook vanaf ‘de Heuvel’ is er een 
weids zicht over de Maas. 

Wels tandsnota Rot terdam 207 Bi jzondere gebieden |  Scheepvaar tk war t ier  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

2 

Bijzondere gebieden 

Openbare ruimte 

Uitermate typerend voor het gebied als geheel is 
de openbare ruimte en met name het vele groen, 
zowel de scheg van de Parklaan en het Park 
zelf als het binnenterrein met tuinen tussen de 
Parklaan en de Westzeedijk en de voortuinen aan 
de Westerkade. Aan sommige straten, met name 
langs de Parklaan, vormen de tuinen de overgang 
tussen de bebouwing en de openbare ruimte. 
Belangrijk in dat verband zijn de erfafscheidingen 
en het groen van de tuin. Karakteristiek is boven
dien de afwisselende vormgeving van de plint en 
de wijze waarop de voortuin en de hoger gelegen 
beletage van de bebouwing afstand creëren tus
sen de openbare ruimte en het gebouw zelf. 
De verschillende typen openbare ruimte, met een 
eigen karakteristiek, zijn gerelateerd aan de drie 
deelgebieden (zie hieronder). 

Karakteristiek van de openbare ruimte 

Karakteristiek openbare ruimte. 

Parkkade, Westerkade 

Willemskade 

Parklaan 

Onderaan de Westzeedijk 

Veerhaven 

Middenstraat (Scheepstimmermanslaan, Calandstraat) 

Zijstraat 

Het Park 

De Heuvel 

Willemskade. Parklaan. 

Veerhaven. Onderaan de Westzeedijk. Calandstraat. 
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Bijzondere gebieden 

2 

Grote bouwblokken. 

Bebouwing 

Behalve de genoemde vrijstaande villa’s of 
buitenplaatsjes in het Nieuwe Werk, bestaat de 
bebouwing in beide niet-planmatige deelgebieden 
voornamelijk uit stevige, gesloten bouwblokken 
met soms een verbijzondering van de hoeken. 
Het gaat daarbij zowel om afgeronde hoeken 
als om architectonische accenten zoals erker
tjes, torentjes en balkons. De blokken hebben 
aaneengesloten gevelwanden met bebouwing 
in minimaal vier lagen.De bebouwing bestaat uit 
zowel stedenbouwkundige (Koningin Emmaplein, 
Veerkade) en architectonische ensembles (meer
dere panden die samen een geheel vormen) als 
individuele bebouwing (zuidkant Parklaan). 
Het gaat vooral om woon- en bedrijfspanden in 
de vormentaal van de neorenaissance en art 
nouveau uit de late 19e en begin 20e eeuw, uit de 
jaren ‘30 van de 20e eeuw, allerlei varianten van 
het neoclassicisme en het expressionisme, en 
om bebouwing uit de jaren ‘50 en ’60 van de 20e 
eeuw. 
Opvallend is het uiterst diverse materiaal- en 
kleurgebruik. De kleuren zijn ingetogen, varië
rend van wit pleisterwerk of de witte belijning van 
speklagen en lijst- en lofwerk en geel gegla
zuurde baksteen, tot allerlei natuursteensoorten 
en groenkoperen daken. Wat detaillering betreft 
is er een grote verscheidenheid aan bijzonder 
geprofileerde houten en stalen kozijnen, markante 
daklijsten en rijk gedetailleerde ingangspartijen. 
Typerend is de plint van de bebouwing, met veel 
afwisseling in vormgeving en materiaalgebruik. 
De souterrains met beletage en de voortuinen 
hebben een zekere afstand tussen de woonver
trekken en de openbare ruimte tot gevolg. 
De binnenstraten midden in het gebied hebben 
een meer utilitaire karakteristiek, met forse blok
ken pakhuizen met zware horizontale daklijsten 
en een gesloten gevelbeeld. De bebouwing die 
deel uitmaakt van het voorname front aan de 
Maas mocht uitsluitend uit woonhuizen bestaan. 

Karakteristiek van de bebouwing 

Grote villa’s, landgoed 

Grote bouwblokken 

Zuidzijde Parklaan 

Scheepstimmermanslaan, voet Westzeedijk 

Blikvangers en oriëntatiepunten 

Karakteristiek bebouwing. 

Grote villa’s. 

Blikvanger. 
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Bijzondere gebieden 

2 Karakteristiek van de bebouwing 

Het blok wordt bijeengehouden door zeer markante 

hoekpanden. 

Scherpe articulatie van het verschil tussen plint en 

bovenbouw. 

Plint - bovenbouw en markante hoek. 

Materialisering plint: robuust, rijke en afwisselende Robuuste plint. Afwisseling in de plint. 

oppervlaktestructuur. 
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Bijzondere gebieden 

Bouwstijlen 2 

Neoclassicisme, 2e helft 19e eeuw Art nouveaustijl, begin 20ste eeuw. 

Neorenaissancestijl, eind 19e eeuw Expressionisme, jaren 30 - 20e eeuw. 
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Bijzondere gebieden 

Gevelbeelden en materialisering 
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Bijzondere gebieden 

2Ruimtelijke dynamiek 

In het Scheepvaartkwartier komen steeds meer 
kantoren en horeca, terwijl de scheepvaartge
bonden bedrijvigheid verdwijnt. De aangrenzende 
Zalmhaven wordt bebouwd met woningen. Ver
keers- en parkeerdruk nemen daardoor toe. De 
openbare ruimte, de voortuinen en het binnenge
bied van het Nieuwe Werk komen door verstening 
steeds meer onder druk te staan, in strijd met het 
bestemmingsplan. 
De verbouw van herenhuizen tot kantoren leidt tot 
ingrepen in de bebouwingskarakteristiek, zoals 
het aanpassen van ingangspartijen en raaminde
ling, het plaatsen van installaties (airco e.d.) en 
het aanbrengen van zonwering. Pakhuizen verlie
zen bij verbouw tot woning hun utilitaire karakter. 
Bij nieuwbouw wordt soms de plint te laag, te plat 
en te ‘direct’ gemaakt, waardoor de bestaande 
afwisseling van open en gesloten en de ‘afstan
delijkheid’ veranderen 
Opvallend is de tendens om incidenteel bebou
wing uit de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw, 
die verouderd aandoet, van nieuwe gevels te 
voorzien. Hoogbouw aan de rand van het gebied, 
maar ook aan de overzijde van de rivier, heeft 
grote invloed op het kleinschalige karakter en de 
verhoudingen van het beschermde stadsgezicht. 

De nieuwe kozijnen zijn te vlak en te wit ten opzichte van de 

verweerde hardstenen plint. 

Grof gedetailleerd trafohuis in zorgvuldig vormgegeven 

buitenruimte. 

Nieuwe entree. 
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Beschrijving bijzondere gebieden | 3 Historisch Delfshaven 

3Gebied als geheel Historisch Delfshaven is, zoals de naam al zegt, plex op de oostoever is gepoogd de voorgevel in 
ontstaan als haven van de stad Delft. Eind 14e kleinere eenheden op te breken. 
eeuw kreeg Delft toestemming om een directe 
verbinding met de Maas te graven. Al snel kwam 
aan de monding van het gegraven kanaal een 
– buitendijks gelegen - nederzetting tot ontwikke
ling, die zich langs de kaden van de Voorhaven 
uitbreidde. De Aelbrechtskolk diende als spuikom, 
om de haven op diepte te houden. 
In 1451 werd een tweede haven aangelegd, de 
Achterhaven. Hiermee ontstond de kenmerkende 
landtong tussen beide havens. Eind 16e eeuw 
werden rond Delfshaven versterkingen aan
gelegd, die bij de annexatie door Rotterdam in 
1886 nog steeds de omvang van de nederzetting 
beperkten. Daarbinnen was Delfshaven sterk 
verdicht geraakt en had het een stedelijk karakter 
gekregen. Langs de Voor- en (de westkant van) 
de Achterhaven had de bebouwing zich verdicht 
tot lange, aaneengesloten gevelwanden direct 
langs de kade. 
In 1910 werd, in het verlengde van de Nieuwe 
Binnenweg, de Schiedamseweg aangelegd, 
waarvoor een deel van de bebouwing aan de Ael
brechtskolk moest wijken. Bij de nieuwe bebou
wing langs de Schiedamseweg en op de kop van 
de Mathenesserdijk werd nadrukkelijk aangehaakt 
op het historische bebouwingsbeeld. Er verrezen 
grote, uitbundig gedecoreerde neorenaissance-
panden. 

Midden jaren ’60 van de 20e eeuw werd de 
buitenwaterkering naar het zuiden verlegd, via 
de Westzeedijk. De Schiemond werd daardoor 
afgesloten van de Maas; de Middenkous is een 
restant van de vroegere rivierloop van de Maas. 
Om toch weer een verbinding met het buitenwater 
te krijgen, werd vervolgens tussen de Achterha
ven en de Coolhaven een verbinding gegraven, 
waarvoor een groot deel van de bebouwing aan 
de Havenstraat - de voormalige waterkering 
verdween. 
Tussen 1970 en begin jaren ‘90 zijn grootschalige 
woongebouwen aan weerszijden van het zuide
lijke deel van de Voorhaven verrezen. Bij het com-
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Bijzondere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten per 
deelgebied 

Binnen het beschermde gezicht Delfshaven zijn 
twee deelgebieden te onderscheiden, namelijk 
de historische kern en de bebouwing langs de 
Schiedamseweg van kort na 1900. 
De historische kern wordt gevormd door de 
Voor- en Achterhaven, de Aelbrechtskolk met 
tussengelegen straten en stegen en, ten noorden 
van de Schiedamseweg, de Noordschans en de 
Mathenesserdijk. Dit deelgebied valt onder het 
gebiedstype historische linten en kernen. 
De bebouwing langs de Schiedamseweg van kort 
na 1900 vormt het tweede deelgebied. Dit deelge
bied valt onder het gebiedstype niet-planmatige 
uitbreidingen. 

Karakterkaart. 

Historische linten en kernen 

Niet-planmatige uitbreidingen 

1. De historische kern 

2. Omgeving Schiedamseweg 
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Bijzondere gebieden 

3De historische kern (deelgebied 1) 
Delfshaven is een enclave met een heel eigen 
historisch en kleinschalig karakter, die bin
nen Rotterdam is komen te liggen. De grootste 
kwaliteit is de herkenbaarheid van het historische 
haven- en watersysteem: het onderling op elkaar 
betrokken geheel van sluizen, havens met kaden 
en bebouwing. Centraal daarbinnen liggen Ael
brechtskolk en Voorhaven. Uiterst karakteristiek is 
het besloten karakter van de havens, veroorzaakt 
door de aaneengesloten gevelwanden eromheen. 
Het (stenig aandoende) profiel bestaat dus uit de 
haven met kaden aan weerszijden en bebouwing 
direct daaraan. Tuinen en groen ontbreken; de 
openbare ruimte bestaat uit de kaden, het water, 
de stoepen en de stegen. (Ondiepe) erven en 
tuinen liggen binnen het bouwblok. 
In historisch Delfshaven gaat het om stedelijke, 
aaneengesloten, zeer individuele bebouwing in 
een strakke rooilijn en met de kappen haaks op 
de straat. De bouwtijd van de panden varieert van 
de 17e tot de 20e eeuw, waarbij allerlei soor
ten gebouwen naast elkaar staan: woonhuizen, 
winkels, pakhuizen, (voormalige) bedrijfspanden, 
een kerk en een molen. Daarin hebben zich onder 
meer een museum, galeries en horeca gevestigd. 
Ieder pand heeft een eigen maat en vorm, de 
breedte kan variëren van 4 tot 12 meter. De reeks 
wordt gedragen door de kleine panden; bijzon
dere gebouwen (kerk, voormalig stadhuis, grote 
bedrijfspanden) zijn de uitzondering. 
Ieder pand heeft een eigen gevelbeëindiging 
en een kap, waardoor de dakcontour als geheel 
verspringt. Wel gaat het per pand steeds om een 
heldere vorm: een horizontale kroonlijst met een 
flauw hellend zadeldak erachter, een puntgevel, 
een klokgevel of een schilddak. 
De gevelopbouw, het materiaalgebruik en de 
detaillering zijn in het gevelbeeld als geheel con
stant, maar per pand verschillend. De verschillen 
zijn niet heel groot, maar de panden zijn als kra
len in een kralenketting: onderling verschillend, 
maar wel samen een geheel. 

Continu profiel van kade, haven en aaneengesloten 

bebouwing. 

Vervangende nieuwbouw: weinig schaalcontrast door 

herhaling van raamopeningen en standaarddetaillering. 

Variërende kavelbreedtes, geen exacte herhaling, wel 

verwantschap. 
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Bijzondere gebieden 

De panden hebben een klassieke driedeling 
(basement - gevel - bekroning), met op de 
begane grond vaak voorzieningen en daarboven 
woningen. De gevels zijn altijd vlak. Het gevel
beeld is open door de vele grote staande ramen 
en de hoge glazen winkelpuien. Een individueel 
pand heeft een verticale ritmering van, naar 
boven steeds kleiner wordende, staande vensters 
gecombineerd met horizontale lijsten. Door de 
grote verschillen in verdiepingshoogte tussen de 
panden onderling ontstaat geen horizontaliteit in 
de wand als geheel. 
Toegepaste materialen zijn verschillende kleuren 
baksteen (variërend van geel tot donkerbruin) en 
wit of grijs pleisterwerk. Per gevel is (afgezien van 
basement en kroonlijst) één bouwmateriaal in één 
kleur toegepast. 
De kozijnen zijn in verschillende tinten wit 
geschilderd, de ramen overheersend in wit of 
standgroen. 
Decoraties zijn zeer terughoudend toegepast. 
Het gaat meestal om profilering van kroonlijsten, 
kozijnen en deuren en om gevelstenen. 
Langs de stegen heeft de bebouwing eenzelfde 
karakteristiek, maar is deze lager en ondieper. 
Aan de Havenstraat zijn de contrasten het 
grootst: er staan zeer kleinschalige woonhuisjes 
naast veel bredere en hogere bedrijfspanden. 
Door het grote niveauverschil tussen de Haven-
straat - de waterkering - en de achtergelegen 
straten zijn hier dijkwoningen ontstaan. 
Op de zuidpunt van de landtong tussen Voor- en 
Achterhaven is in de jaren ‘70 een woningbouw
complex gebouwd. Het complex is door vorm 
geving en kleur- en materiaalgebruik weliswaar 
vooral verticaal in kleinere eenheden verdeeld, 
maar blijft tegelijkertijd een geheel. Vooral 
door de halfronde balkons en de vele ronde 
ramen wijkt het duidelijk van de omgeving af. 
Het complex ertegenover voegt zich meer naar 
het bestaande, maar is ook, in afwijking van de 
omgeving, een complex met een herhaling van 
bestaande woningen. Dit complex heeft een 
groot, openbaar toegankelijk, binnenterrein. 

Het Achterwater, voorbeeld van een tussenstraat. Havenstraat als waterkering met dijkwoningen. 

Schaalverschillen aan de Havenstraat. 
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Bijzondere gebieden 

3Omgeving Schiedamseweg (deelgebied 2) 
Dit deelgebied valt onder het gebiedstype niet-
planmatige uitbreidingen. 
Ook hier staat bebouwing met diverse functies: 
woon- en winkelpanden, (voormalige) bedrijfspan
den, werkplaatsen en horeca. Hier is echter het 
bebouwingsbeeld per gevelwand veel homogener. 
De panden zijn in een rijke tijd verrezen en later 
verwaarloosd geraakt. Daardoor zijn ze nauwe
lijks gemoderniseerd, zodat dit stukje Rotterdam 
zeldzaam gaaf bewaard is gebleven. 
Langs de Schiedamseweg staat bebouwing 
van een wat grotere schaal dan in het achterlig
gende gebied, daterend van vlak na 1910 en 
zeer bewust ontworpen, aangepast aan Oud-
Delfshaven. Ook hier is de klassieke gevelindeling 
toegepast: basement - gevel - bekroning. 
De bebouwing bestaat uit individuele, zeer rijk 
gedecoreerde panden, vaak met een winkelplint 
(luifels, bovenlichten). 
Door de korte bouwtijd en de toepassing van 
voornamelijk neorenaissancestijl met topgevels, 
erkers en balkons vormt het gevelbeeld, hoewel 
het gaat om individueel vormgegeven panden, 
een geheel. . Bakstenen gevels worden geleed 
door sterk verticale gevelopeningen. De hoe
ken zijn expliciet vormgegeven door middel van 
afschuiningen, erkers, torentjes e.d. 
De hoofdgevel is als het ware de hoek om 
getrokken. Het horizontale witte lijnenspel van 
speklagen en lijst- en lofwerk bindt de individuele 
panden aaneen. De straatwand is een intensief 
‘bewerkt’ oppervlak met per pand verspringende 
deur- en raamopeningen en rijkelijk voorzien van 
deuromlijstingen, hoek- en sluitstenen, siermet
selwerk en andere ornamentiek.  Die ornamen
tiek is zo rijk toegepast, dat over de gevelwand 
als geheel een wit stippelpatroon is komen te 
liggen. Bijzonder zijn ook de hoge winkelpuien, 
bestaande uit een rijk versierd houten skelet en 
een luifel. De roedeverdeling van de vensters 
zorgt ervoor dat er geen ‘gat’ in de gevel valt, 
ondanks de grote glasvlakken. 
Langs de Mathenesserdijk staan eveneens pan
den in neorenaissancestijl, overgaand in Jugend-

Rijk gedetailleerde gevels langs de Schiedamse weg. Blok als architectonische eenheid: hoofdgevel wordt de 

hoek om gezet. 

Het witte lijnenspel is karakteristiek voor de 

Schiedamseweg. 
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Bijzondere gebieden 

stil. Hier is de bebouwing wat kleiner van schaal. 
Ook komen daar meer grote bedrijfspanden voor 
en enkele ensembles. Opvallend  is de fraaie 
ornamentiek en een aantal zeer gaaf bewaarde 
winkelpuien. De panden aan de oostkant staan 
met de achtergevel direct aan de Schie en zijn 
daardoor van verre zichtbaar. 
De bebouwing aan de Noordschans is veel 
kleinschaliger en eenvoudiger. Het gaat hier om 
bedrijfspanden en werkplaatsen, gecombineerd 
met woningen. 

Bedrijfspanden en woonbebouwing met de achterkant aan 

de Delfshavense Schie. 

Gaaf bewaarde winkelpuien aan de Mathenesserdijk. Wit stippelpatroon vormt een bindende laag voor de donkere 

achtergrond van het metselwerk. 
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Bijzondere gebieden 

3Ruimtelijke dynamiek 

In de afgelopen jaren heeft de toeristische functie 
van het gebied zich verder ontwikkeld. Daardoor 
is er een toename geweest in het aantal horeca
voorzieningen. 
Aan de randen net buiten het beschermde 
stadsgezicht wordt in de komende jaren nog 
een aantal nieuwbouwprojecten uitgevoerd. 
In het beschermde stadsgezicht zelf zijn er de 
afgelopen jaren geen nieuwbouwprojecten meer 
geweest en worden voor komende jaren ook geen 
nieuwe projecten meer gepland. 
Wel wordt er veel gerenoveerd en gerestaureerd, 
waarbij vervlakking van de detaillering en het 
vlakke voegwerk opvallen, de steeds uniformer 
wordende kleurkeuzes, maar ook de eigentijdse 
kleurtoepassingen, die niet altijd stroken met het 
historische karakter van het gebied. 
Ook zijn in de afgelopen jaren een paar bruggen 
vervangen. 

Effect van reclame op de winkelpui, het gevelbeeld en 

de straat. 

Reclameblok voor het bovenlicht in de pui. 
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Bijzondere gebieden | 4 Noordereiland 

4Gebied als geheel Het Noordereiland is ontstaan als gevolg van Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een deel 
haven- en stadsuitbreiding op de zuidelijke van de bebouwing verwoest. Onder meer op de 
Maasoever. In 1879 werd met het graven van de westpunt van het eiland werd rond 1950 daarom 
Noorderhaven (later Koningshaven) het topje van nieuw gebouwd in de stijl van de wederopbouw-
Feijenoord losgesneden: het Noordereiland. Via periode. 
het smalle en langgerekte eiland kwam een vaste In de jaren ’70 van de 20e eeuw werd de omge
verbinding tot stand tussen de noordelijke en de ving van de Van der Takstraat tot pilotproject voor 
zuidelijke oever. stadsvernieuwing. Het straatbeeld is aanmerkelijk 
Op het eiland werd woonbebouwing gepland, gewijzigd door het aanbrengen van dakdozen, 
onder sterke invloed van de Rotterdamse Han trespabeplating, kunststofkozijnen en het schilde
delsvereeniging (R.H.V.). Wel heeft de Directeur ren van de bakstenen gevels. 
der Gemeentewerken in het plan twee pleinen Op de oostelijke helft van het eiland is veel 
met plantsoenen in de kern van het eiland gesloopt en in de oorlog verwoest, reden waarom 
geïntroduceerd en pleitte hij dringend voor brede er nu veel nieuwbouw staat. Het karakter ervan 
straatprofielen en diepe (gesloten) bouwblokken, wijkt duidelijk af van de westkant. 
hetgeen ook gehoor vond. 
Het grootste deel van de grond op het Noorder
eiland kwam in eigendom van de R.H.V. voor 
woningbouw. Het terrein ten oosten van de 
spoorlijn bleef eigendom van de gemeente, deels 
bestemd voor industrievestigingen, deels voor 
woningbouw. 
Het eiland werd gestructureerd door twee 
dwarsassen: de spoorlijn en daarnaast de ver
keersverbinding tussen noord en zuid via de Van 
der Takstraat, de Koninginnebrug en de oude Wil
lemsbrug. De lengteas midden in het eiland werd 
verbijzonderd door de twee genoemde pleinen. 
Er kwam aan het water een schil van woonbebou
wing, aan de Maaskade en de Prins Hendrikkade. 
Deze hoofdelementen werden door dwarsstraten 
verbonden. 

De in 1980 gebouwde nieuwe Willemsbrug, die 
niet langer aansluit op de Van der Takstraat, heeft 
deze heldere structuur geen goed gedaan. Via de 
daarvoor aangelegde Brugweg maakt het verkeer 
nu een slinger over het eiland. De relatie tussen 
beide eilandhelften is daardoor problematisch 
geworden. 
Het eiland werd, voornamelijk aan het eind van de 
19e eeuw, bebouwd met woonhuizen, winkels en 
bedrijfspanden in de vormentaal van eclecticisme, 
neorenaissance en Jugendstil. 
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Bijzondere gebieden 

4 Karakteristieken en kwaliteiten per 
deelgebied 

Bepalend voor het beschermde gezicht Noor
dereiland is het gebiedstype ‘niet-planmatige 
uitbreidingen’ De allesoverheersende relatie met 
het water, de Maaskade als stadssilhouet van 
Zuid vanuit de binnenstad en de grotendeels 
gaaf bewaarde architectonische invulling van 
de gesloten bouwblokken met overwegend luxe 
bebouwing en bedrijfspanden, speelt daarbij de 
hoofdrol. 
De bebouwing op het oostelijke deel is groten
deels naoorlogs en heeft een forser volume. 
Omdat het grootste gedeelte van deze bebouwing 
aansluiting zoekt bij de vroegere 19e-eeuwse 
structuur en recente bouwprojecten (het complex 
van bOb van Reeth) dat zelfs sterker doen dan de 
projecten uit de jaren ‘70-’80, valt ook dit gedeelte 
van het Noordereiland onder het gebiedstype 
niet-planmatige uitbreidingen. 

Karakteristiek openbare ruimte. 

1. Ten westen van de Brugweg 

2. Ten oosten van de Brugweg 

Niet-planmatige uitbreidingen 

Rivierlocaties 
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Bijzondere gebieden 

4Ten westen van de Brugweg (deelgebied 1) ingerichte openbare ruimte is stevig onder han-
De Maaskade, de noordelijke grens van het Noor den genomen. 
dereiland, is gelegen tegenover de binnenstad De Van der Takstraat - de dwarsas - valt op door-
aan de Maas, waardoor de kade een belangrijk dat de hele plint uit hoge winkelpuien bestaat, 
deel uitmaakt van het ‘gezicht’ van de stad, als waardoor de straat een uitermate open aanblik 
stadssilhouet van Zuid. Aan de Maaskade - het biedt. Een deel van de puien is nog origineel, een 
meest representatieve deel van het gebied – vor ander deel is - steeds op een identieke manier 
men naast elkaar staande woonhuizen, kantoren gerenoveerd en wit geschilderd. 
en bedrijfspanden een samenhangend water- In het hele gebied ontbreken voortuinen. Bomen 
front. De panden werden in langgerekte blokken staan aan de kaden aan de kant van de bebou
gebouwd om het eiland tegen de wind te bescher wing. De Van der Takstraat valt op door de grote 
men. Een deel bestaat uit architectonische bomen aan beide kanten van de straat. 
eenheden (ensembles van 4-10 panden), maar 
er staan ook - grotere – individuele (bedrijfs) 
panden. De wand als geheel vormt een eenheid 
met een rustige ritmiek (panden van vier lagen 
met kap en een incidentele uitschieter). De vele 
erkers voegen aan die ritmiek een derde dimensie 
toe. Het beeld als geheel wordt bepaald door het 
vele wit tegen een achtergrond van baksteen (wit 
stucwerk van basement, wit geschilderde puilijst, 
daklijst en raam- en deuromlijstingen. Dit gaat op 
voor het 19e-eeuwse deel, maar zeker ook voor 
de wederopbouwpanden. Elk pand heeft een (met 
grijze of rode pannen gedekte) kap, ieder met een 
wit omlijste dakkapel. De dakkapellen maken ook 
een belangrijk deel uit van de gevelritmiek als 
geheel. 
Aan de Prins Hendrikkade, aan de meer 
beschutte Koningshaven, zijn kortere bouwblok
ken verrezen van eenvoudigere architectuur. Hier 
is sprake van kleinere architectonische eenheden, 
waarin baksteen als bouwmateriaal de hoofdrol 
speelt. Tussen de oorspronkelijke bebouwing 
staat incidenteel nieuwbouw. Ook zijn panden van 
dakdozen en nieuwe ingangspartijen voorzien. 
De lengteas - Burgemeester Hoffmanplein en 
Prins Hendriklaan - was bestemd als woonge
bied voor de gegoede middenstand. De hier van 
oorsprong zeer representatieve architectuur, die 
uit grotere architectonische eenheden bestaat 
en waar ook veel wit is toegepast, is nu even
eens van dakdozen en balkons aan de straatkant 
voorzien. Ook de van oorsprong landschappelijk 

Woningcomplex aan het Burgemeester Hoffmanplein. 

Baksteen aan de Prins Hendrikkade. 

Wit stucwerk en erkers aan de Maaskade. 
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Bijzondere gebieden 

Ten oosten van de Brugweg (deelgebied 2) 
Het karakter van dit deelgebied wordt bepaald 
door woningbouwcomplexen uit de wederop 
bouwperiode, uit de jaren ’80 van de 20e eeuw 
en uit het begin van de 21e eeuw. De resterende 
laat 19e-eeuwse bebouwing is daaraan onder
geschikt. Wel wordt bij deze complexen duidelijk 
rekening gehouden met hun situering aan het 
water en speelt de kade een belangrijke rol in het 
deelgebied. 
Op de oostpunt van het eiland, het Antwerpse 
Hoofd, staat een groot, negen verdiepingen hoog 
wooncomplex uit de jaren ’80 met een openbaar 
toegankelijk binnengebied en balkons aan bin
nen- en buitengevel. Oostelijk van de Brugweg 
is in 2002 een omvangrijk woningbouwcomplex 
gerealiseerd naar ontwerp van het bureau van 
bOb van Reeth, waarmee dit deel van het eiland 
weer aangeheeld moet worden. 

Nieuwbouwcomplex van het bureua bOb van Reeth. 

Woningbouwcomplex uit de jaren 80 van de 20ste eeuw. 

De nog resterende 19e eeuwse bebouwing ten oosten van 

de Brugweg. 

Balkons aan de straatkant. 
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Bijzondere gebieden 

4Ruimtelijke dynamiek 

In het verleden zijn in het kader van de stadsver
nieuwing veel panden gerenoveerd en uitgebreid 
met balkons en dakdozen. Daarbij zijn veel 
oorspronkelijke details verloren gegaan. De 
gemeente is van plan om de Willemsbrug door te 
trekken in de richting van Feijenoord. Daarnaast 
zijn er plannen om het gebied boven de spoor
tunnel (opnieuw) te bebouwen. Daarbij is het 
uitgangspunt om aan te sluiten op de oorspronke
lijke 19e-eeuwse structuur. 

Winkelpuien in de Van der Takstraat. 

Dakdozen uit de stadsvernieuwingsperiode. 

Het Noordereiland. 
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Bijzondere gebieden | 5 Kralingen Midden 

5Gebied als geheel Kralingen Midden is centraal gelegen in de stad, 
tussen de binnenstad en het Kralingse Bos. In 
2006 is het gebied door het rijk aangewezen als 
beschermd stadsgezicht. 
Het gebied heeft een relatief groen karakter, met 
bebouwing voor overwegend beter gesitueerden. 
Deze karakteristiek komt voort uit de prestedelijke 
geschiedenis van Kralingen als buitenplaatsen-
gebied. 
De buitenplaatsen werden vanaf ca. 1850 
opgeslokt door stadsuitbreidingen. Op particulier 
initiatief verschenen er zowel luxe straten met 
villa’s en herenhuizen als lange, smalle straten 
met arbeiderswoningen, winkels en bedrijfjes 
die min of meer als ‘dienststraten’ fungeerden. 
Daardoor heeft Kralingen Midden vooral na 1850 
zijn huidige aanzien gekregen: een groene wijk 
met luxere bebouwing, in combinatie met de 
dienststraten. 
Het pre-stedelijke, agrarische verkavelingspa
troon - lange kavels gescheiden door sloten, 
haaks op de Oudedijk en de ’s-Gravenweg 
(ontginningsbasis) - is nog altijd herkenbaar. Het 
stratenpatroon bestaat daardoor in hoofdlijnen uit 
vrij lange, rechte straten aan weerszijden van de 
centrale as van Oudedijk – ‘s-Gravenweg. Waar 
de straten dicht op elkaar liggen, met name bij 
de Oudedijk, wordt het straatbeeld gedomineerd 
door korte blokjes met dus veel hoeken. 
In het groene gebied is bovendien nog een aantal 
oorspronkelijke poldersloten aanwezig, terwijl van 
de buitenplaatsen Honingen en Rozenburg de 
vijvers bewaard zijn gebleven. Op een deel van 
Rozenburg is een park aangelegd en tussen het 
Kralingse Bos en de Oostzeedijk is nog steeds 
een strook landgoederen te vinden, waar het 
groen overheerst met daarin incidenteel bebou
wing. 
Centraal in de plattegrond is de kruising van 
de oost-westas Oudedijk - ’s-Gravenweg en de 
noord-zuidas Kortekade - Hoflaan. Deze kruising, 
waaraan het oude dorp Kralingen is ontstaan, 
wordt ook wel de viersprong genoemd. Daarna 
zijn met tussenpozen in noord-zuidrichting een 
aantal straten gerooid die steeds in een keer wer

den bebouwd.  Iedere straat heeft een heel eigen 
karakter, vanwege verschillen in woningtype (de 
ene straat arbeiders-/ middenstandswoningen en 
de andere herenhuizen), bouwstijl en breedte en 
inrichting van de straat. Rijk en arm wonen daar
door - nog steeds - vrijwel naast elkaar. 
Omdat de bouwstromen in omvang sterk van 
elkaar variëren, met bebouwing gerealiseerd in 
een bouwperiode of in verschillende bouwperio
des, soms aaneengesloten en soms vrijstaand, 
is de korrelgrootte van de bebouwing per straat 
verschillend en contrasteren de straten onderling 
sterk met elkaar. Per straat zijn bebouwing en 
profiel nagenoeg constant. 
Verschillen in karakter van de straten in Kralingen 
zijn terug te voeren op verschillen in straatprofiel 
en bebouwing. In Kralingen komen drie typen 
straatprofielen voor: lanen met bomen in een mid
denberm, straten met voortuinen en bomen, en 
straten zonder groen. 
De bebouwing kan onderling ook aanmerkelijk 
verschillen, afhankelijk van de bouwtijd en - in 
verband daarmee - de bouwstijl, en van de 
portemonnee van de opdrachtgever. In Kralin
gen komen veel verschillende bouwstijlen voor 
waaronder neoclassicisme, neorenaissance, 
jugendstil, traditionalisme en overgangsarchitec
tuur, alsook een mengvorm van de genoemde 
stijlen. Omdat het karakter van het geheel voor 
een belangrijk deel door die bouwstijlen wordt 
bepaald, worden ze hier nader uitgewerkt. 
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Bijzondere gebieden 

5 Structuur 

Stratenpatroon wordt gevormd door lange bouwblokken in 

noord-zuidrichting. 

Bebouwing langs oost-weststraten bestaat uit smalle 

koppen. 

Kralingen Midden is verstedelijkt op basis van een 

prestedelijk verkavelingspatroon. Verschillen in straatprofiel, 

typen bebouwing en architectuurstijlen hebben ertoe 

geleid dat Kralingen Midden is opgebouwd uit een aantal 

deelgebieden met elk een eigen karakteristiek. 

Straten in de richting van de Kralingse Plas hebben 

een open straateinde  en straten in de richting van 

de Oostzeedijk / Honingerdijk hebben een gesloten 

straateinde. 

Rechte versus gebogen straatwanden 

Doordat de korrelgrootte van de bebouwing per straat 

verschilt, wordt het contrast tussen straten onderling 

vergroot. 

Het smalle en stenige profiel van de dienststraten 

‘dramatiseert’ de overgang tussen de formele lanen en het 

informele villapark 

Bebouwing in de korte oost-weststraten heeft een 

ondergeschikte invulling ten opzichte van de lange noord

zuidstraten 

Bebouwing in de lange oost-weststraten is als kop vóór de 

noord-zuidbebouwing geplaatst 
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Bijzondere gebieden 

5Karakteristieken en kwaliteiten per 
deelgebied 

Vanwege de ruimtelijke verscheidenheid van 
Kralingen Midden zijn er in het  beschermde 
stadsgezicht relatief veel gebiedstypen aanwezig: 
stedelijke villagebieden, niet-planmatige uitbrei
dingen, planmatige stedelijke uitbreidingen, stem
pel- en strokenbouw en stedelijke groengebieden. 
Het meest karakteristiek voor het aanzien van 
Kralingen Midden zijn de gebiedstypen stedelijke 
villagebieden, planmatige stedelijke uitbreidingen 
(de villaparken en de lanen) en niet-planmatige 
uitbreidingen (de dienststraten). Daarnaast zijn 
er twee stadsparken en een sportcomplex die het 
groene karakter van de wijk versterken. 
In Kralingen Midden zijn acht verschillende deel
gebieden te onderscheiden. 
Per deelgebied wordt aan de hand van de in het 
deelgebied aanwezige gebiedstypen, dieper inge
gaan op de voor het deelgebied kenmerkende 
karakteristieken en kwaliteiten, waarbij de meeste 
aandacht wordt besteed aan de deelgebieden die 
belangrijk zijn voor de karakteristieke uitstraling 
van Kralingen Midden. 
De gehanteerde indeling komt overeen met 
de indeling zoals die in het bestemmingsplan 
‘Beschermd Stadsgezicht Kralingen’ wordt gehan
teerd. 
Per deelgebied zijn de in dat gebied dominante 
bouwtypes en bouwstijlen aangegeven; stijlen die 
incidenteel voorkomen zijn dus niet apart in beeld 
gebracht. 

1. Park Rozenburg 

2. Oudedijk / ‘s-Gravenweg, Kortekade en Hoflaan 

3. Voorschoterlaan / Avenue Concordia / Waterloostraat en 

Oostzeedijk 

4. Park Honingen / Essenlaan 

5. Landgoederenzone 

6. Charlotte de Bourbonlaan / Louise de Colignylaan e.o. 

7. Van Somerenweg e.o. 

8. Excelsior / Burgemeester Oudlaan 

Historische linten en kernen 

Niet-planmatige uitbreidingen 

Tuindorpen 

Stedelijke villagebieden 

Stedelijke groengebieden 
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5 

Bijzondere gebieden 

Park Rozenburg (deelgebied 1) 

(NB: concepttekeningen zijn afkomstig uit het 

bestemmingsplan) 

Park Rozenburg is in een keer verkaveld en 
aangelegd op basis van een vooraf opgesteld 
stratenplan. Naast luxe bebouwing omvat het 
gebied ook een park in landschappelijke stijl, dat 
een ruimtelijke verbinding heeft met de Kralingse 
Plas. 
Het stratenplan sluit aan op de (oudere) bebou
wingslinten langs de Kortekade en de Oudedijk 
en is net als het park niet gebaseerd op de 
oude kavelstructuur. De straten hebben elk een 
gebogen vorm met daartussen driehoekige en 
trapeziumvormige bouwblokken. 

De straten in deelgebied Park Rozenburg heb
ben een rijweg in het midden en voortuinen aan 
weerszijden. Voortuinen en openbaar groen 
blijven ondergeschikt aan de bebouwing. De rela
tie tussen tuinen en park verloopt in de meeste 
gevallen via de achterkant van de huizen. 
In Park Rozenburg staan vooral grote, twee
onder-een-kapvilla’s en korte rijtjes woonhuizen in 
traditionalistische stijl, uitgevoerd in baksteen. De 
statige villabebouwing kent een grote plasticiteit 
in de hoofdvorm en spaarzaam aangebrachte, 
maar wel rijke, decoratie. In- en uitspringende 
baksteenvolumes en hoge, steile kappen zijn 
hier de bindende elementen. Kenmerkend zijn 
de alzijdigheid van de kappen met keramische 
pannen of leisteen, de gemetselde schoorstenen 
en de sterke ritmiek door erkers en kozijnen met 
roedeverdelingen die vaak wit zijn geschilderd. 
Ondanks de grote glasvlakken vallen hierdoor 
geen ‘gaten’ in de gevels. 
De herhaling van de robuuste hoofdvorm, de fijn 
onderverdeelde kozijnen en het materiaal- en 
kleurgebruik maken de verschillende villa’s tot 
een hecht ensemble. 
Langs de Rozenburglaan en de Julianalaan 
overheersen wat strakkere art deco en expres 
sionisme als bouwstijl en is de gevel een intensief 

‘bewerkt’ oppervlak, bestaand uit individuele Straatprofielen 
panden in verschillende materialen, maar bijeen
gehouden door ritme en horizontale banden. 

In dit deelgebied komen drie verschillende 
gebiedstypen voor: stedelijke groengebieden, 
stedelijke villagebieden (langs de randen van het 
park) en niet-planmatige stedelijke uitbreidingen Straat en gevel zijn gescheiden door voortuinen. 

(Rozenburglaan, Julianalaan en Mecklenbur
glaan). Deze drie gebiedstypen vormen samen 
een geheel en geven Park Rozenburg het karak
ter van een statige groene wijk. 

Grote sculpturale volumes in combinatie met kleine 

voortuinen. 

Profiel Rozenburglaan. 
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Bijzondere gebieden 

Dakrand Gevelbeeld 5 

Groot, steil en alzijdig dak. Sobere sculpturale hoofdvorm. Spaarzaam maar rijk 

gedetailleerde onderdelen. 

Grote, steile, alzijdige kappen. Expressief metselwerk. 
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Bijzondere gebieden 

Oudedijk / ‘s-Gravenweg, Kortekade en 
Hoflaan (deelgebied 2) 

5 

De Oudedijk en de ’s-Gravenweg vormen met 
de Kortekade en de Hoflaan de ruggengraat van 
Kralingen Midden. De straten volgen het preste
delijke kavelpatroon. In beide deelgebieden zijn 
als gevolg van de lange ontwikkelingsgeschiede
nis veel verschillende bouwstijlen aanwezig.  De 
viersprong wordt gezien als het centrum van het 
oude dorp Kralingen; beeldbepalend op deze plek 
is de kerk in ‘Waterstaatsstijl’ uit 1842, met de 
groene tuin eromheen. 

Oudedijk/ ’s-Gravenweg is een oud lint, dat 
ondanks de drukke verkeersfunctie en het brede 
straatprofiel (inclusief trambaan) over het alge
meen haar kleinschalige karakter heeft weten te 
behouden. 
Vorm en architectuur van de gebouwen in het 
gebied zijn zeer divers:  korte bouwblokken, 
bebouwing met verspringende rooilijn en in 
bepaalde gevallen, vooral aan de noordzijde, 
bebouwing met voortuinen. 
Aan de ‘s-Gravenweg staan nog enkele panden 
van vóór de verstedelijking (een bouwlaag met 
kap, vrij breed, symmetrisch). Latere bebouwing 
langs de Oudedijk/ ‘s-Gravenweg is uitgevoerd 
in een zeer rijke of sobere neorenaissancestijl, 
Jugendstil, art deco en expressionisme. De 
panden zijn gepleisterd of uitgevoerd in schoon 
metselwerk, en vaak een combinatie van beide; 
ook de hoogte is wisselend (1-3 bouwlagen). 
Vanwege de nog aanwezige karakteristieke 
kenmerken van een oud lint, valt Oudedijk/ ‘s-
Gravenweg onder het gebiedstype historische 
linten en kernen. 

De Kortekade is een van de wegen van de 
viersprong, onderdeel van de structuur van het 
oude Kralingen. De straat is in de eerste helft van 
de 20ste eeuw getransformeerd van een dorpse 
straat naar een stedelijke straat, met aaneen
gesloten bebouwing in 3-4 bouwlagen, zonder 
voortuinen. 

Bi jzondere gebieden |  Kra l ingen 

De Kortekade valt vanwege het stedelijke niet-
planmatige karakter onder het gebiedstype niet-
planmatige uitbreidingen 

De Hoflaan was ooit de toegangsweg naar het 
slot ‘Honingen’. Het is een straat met grote 
bomen, diepe voortuinen en een dorpse, aan 
de prestedelijke situatie refererende sfeer. De 
hoogteverschillen tussen de straat en de naar de 
huizen aflopende tuinen (als gevolg van partiële 
ophoging) dragen daaraan bij. De voortuinen 
spelen een heel belangrijke rol in het straatbeeld 
en zorgen voor de groene sfeer. 
De bebouwing volgt aan weerszijden van de 
straat ongeveer dezelfde rooilijn. De panden zijn 
vrijstaand of bestaan uit kleine ensembles, beho
rend tot verschillende bouwperiodes en bouwstij
len. De bebouwing is heel divers en bestaat naast 
kleine landelijke huizen uit vrijstaande villa’s, sta
tige rijtjes hoge herenhuizen en enkele moderne 
woonhuizen. 
De Hoflaan behoort tot het gebiedstype stedelijke 
villagebieden. 

Oudedijk/ ‘s-Gravenweg, Kortekade. Hoflaan. 
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Bijzondere gebieden 

5Straatprofielen 

Straat en gevel vormen een geheel. 

Oudedijk met individuele bebouwing. 

Straat en gevel zijn gescheiden door voortuinen. Hoflaan. 
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5 

Bijzondere gebieden 

Voorschoterlaan / Avenue Concordia / 
Waterloostraat en oostzeedijk 
(deelgebied 3) 

De Avenue Concordia en de Voorschoterlaan zijn 
twee herkenbare Kralingse lanen, met statige 
aaneengesloten bebouwing zonder voortuinen. 
De lanen hebben een breed straatprofiel en in het 
midden een groene middenberm met aan weers
zijden een bomenrij. 
Langs de twee lanen is een karakteristieke een
heid ontstaan doordat alle voorgevels zonder 
voortuin in dezelfde rooilijn zijn gebouwd; de pan
den hebben een rijke detaillering, een soortgelijke 
gevelindeling en een zelfde materiaalgebruik. 

Aan de Avenue Concordia (1883) is rijke neore
naissance bebouwing overheersend met topge
vels, erkers en balkons. Bakstenen gevels worden 
geleed door sterk verticale gevelopeningen. De 
hoeken zijn expliciet vormgegeven door middel 
van afschuiningen,erkers, torentjes e.d. De hoofd-
gevel is als het ware de hoek om getrokken. Het 
horizontale witte lijnenspel van speklagen en lijst
en lofwerk bindt de individuele panden aaneen. 
De straatwand is een intensief bewerkt oppervlak, 
met per pand verspringende deur- en raamope
ningen en rijkelijk voorzien van deuromlijstingen, 
hoek- en sluitstenen, siermetselwerk en andere 
ornamentiek. De roedeverdeling van de vensters 
maakt dat er geen ‘gat’ in de gevel valt, ondanks 
de grote glasvlakken. In de later bebouwde Voor
schoterlaan (1897) zijn de gevels wat eenvoudiger 
van uitvoering. 

De Waterloostraat (1865) is een van de dienst-
straten van Kralingen en heeft in vergelijking met 
de lanen een veel steniger karakter. 
De straat sluit in bouwstijl aan bij de lanen, maar 
is duidelijk een stuk minder rijk uitgevoerd. Ook 
het straatprofiel is smaller en groen is er bijna niet 
te vinden. 
De bebouwing bestaat uit vrij eenvoudige samen
hangende ensembles in sobere neorenaissance-
stijl. met lange gevelwanden zonder voortuin of 

straatbomen. De kap ligt soms achter de topge- Straatprofielen 
vel, maar valt meestal - mede door de geringe 
breedte van de straat - buiten het zicht achter een 
rechte gootlijn. In de gevel wordt de geringe plas
ticiteit gevormd door de dakrand en de neggen in 
het gevelvlak. 
De Voorschoterlaan, de Avenue Concordia en de 
Waterloostraat behoren tot het gebiedstype niet-
planmatige uitbreidingen. 

Straatprofiel Waterloostraat: straat en gevel vormen een 

geheel. 

Profiel Waterloostraat. 

Bi jzondere gebieden |  Kra l ingen 236 Wels tandsnota Rot terdam 



 

 

 

 

  

Bijzondere gebieden 

Straatprofielen	 Dakrand en gevelbeeld 5 

Middenberm met dubbele bomenrij; straat en gevel vormen	 Waterloostraat; dakrand en gevelbeeld kap valt weg 

een hoek.	 onder gootlijn, ritmering door neggen, dakkapellen en 

schoorstenen; kleine hoogteverschillen tussen dakranden 

onderling zorgen voor een lichte schommeling. 

Profiel Avenue Concordia.	 Traditionele en rijke detaillering dakgoten. 

Straatwand Voorschoterlaan. 
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Bijzondere gebieden 

Park Honingen / Essenlaan (deelgebied 4) 

Park Honingen is genoemd naar het in de 17e 
eeuw gesloopte slot ‘Honingen’. In de 17e en 18e 
eeuw werden in dit gebied verschillende buiten
plaatsen gesticht (o.m voor de burgemeester van 
Rotterdam). Rond 1870 werd het gebied verka
veld in percelen voor de bouw van villa’s. 
In Park Honingen staan, behalve enkele traditio
neel gebouwde landhuizen en  -huisjes van vóór 
1850, vooral neoclassicistische en jugendstil 
villa’s. 
De panden zijn meestal witgepleisterd en soms 
uitgevoerd in schoon metselwerk. 
De neoclassicistische villa’s bestaan uit heldere, 
strakke volumes die duidelijk omkaderd zijn 
door lijsten en banden. Decoraties bestaan uit 
klassieke motieven (pilasters, zuilen, tympanen, 
balusters). Het gevelvlak wordt beëindigd door 
een zware kroonlijst. De daarachter liggende 
kap is ondergeschikt. De architectonische een
heid bestaat meestal uit een en soms uit twee 
pand(en). 
De Jugendstil villa’s zijn vaak asymmetrisch van 
hoofdvorm met samengestelde kappen; ze zijn 
speels en springerig van karakter. Gevelvlak en 
dakvlak steken door elkaar heen. Deze villa’s 
bestaan eveneens uit metselwerk en stucwerk, 
maar veel kleuriger uitgevoerd en in combinatie 
met tegeltableaus, horizontale banden van gegla
zuurde baksteen, natuursteen, siermetselwerk en 
andere decoraties. 
Belangrijk element in de verkaveling vormen de 
grote en de kleine vijver, waarlangs de Vijverweg 
en de Vijverlaan zich slingeren. De oevers zijn 
groen ingericht;  samen met het vele groen van 
de particuliere tuinen ontstaat een parkachtige 
sfeer. De westelijke oever van de grote vijver 
wordt gevormd door de achtertuinen en de ach
tergevels van de woningen aan de Hoflaan. 
De Essenlaan heeft duidelijk een andere sfeer; 
het is een rechte laan met een symmetrisch pro
fiel en een groene middenberm. De bebouwing is 
echter niet symmetrisch; aan de oostzijde staat 
een bijna aaneengesloten stedelijke rij woonhui

zen, terwijl aan de overzijde losse woningbouw
 
wordt afgewisseld door de achtertuinen van de
 
percelen aan de Vijverlaan.
 
Park Honingen grenst aan de Landgoederenzone,
 
veelal met de achtertuinen van de woningen.
 
Alleen via de Groene Wetering is er een ruimte
lijke verbinding. Middenberm met dubbele bomenrij; straat en gevel vormen
 

Park Honingen en de Essenlaan behoren tot het een hoek.
 

gebiedstype stedelijke villagebieden.
 

Vijver in Park Honingen. 

Bebouwing Park Honingen. 
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Bijzondere gebieden 

5Landgoederenzone (deelgebied 5) 

Aan de oostzijde van het plangebied ligt een 
omvangrijk groen gebied; de landgoederen-
zone tussen Kralingse Bos en Honingerdijk. De 
Landgoederenzone bestaat nog min of meer uit 
oorspronkelijke buitenplaatsen met monumentale 
landhuizen, soms afgewisseld met andersoortige 
nieuwbouw. De villa’s en landhuizen staan meren
deels vrij of in kleine ensembles in groene tuinen, 
die een relatie aangaan met het openbaar groen 
in de omgeving (park, vijver met groene rand en 
bomen, Kralingse Bos). 
Aan de oost- en westranden wordt de begrenzing 
gevormd door achtertuinen, zodat hier weinig 
merkbaar is van het grote groene gebied. Daar
entegen zijn de landgoederen wel zichtbaar vanaf 
de oude linten Kralingseweg, ‘s-Gravenweg, 
Groene Wetering en Honingerdijk. 
De parkachtige aanleg met de waterpartijen, de 
beplanting en de vele volgroeide bomen is bij
zonder waardevol. Van de monumentale landhui
zen en bijgebouwen zijn slechts enkele panden 
bewaard gebleven. De recent toegevoegde 
nieuwbouw heeft geen bijzondere architectoni
sche waarde. 

Charlotte de Bourbonlaan / Louise de 
Colignylaan e.o. (deelgebied 6) 

Dit deelgebied, gelegen tussen de Kortekade en 
het landgoed Ypenhof, heeft een grote variatie 
aan bebouwing binnen een samenhangend stra
tenpatroon. 
Van west naar oost zijn diverse bouwstijlen te 
herkennen; de Charlotte de Bourbonlaan heeft 
aan weerszijden een- en meergezinswoningen in 
een typische jaren ’30 stijl: baksteen, een hori
zontale gevelindeling met langskappen en kleine 
verbijzonderingen op de hoeken. 
Langs de Louise de Colignylaan staat een aantal 
portiek-/etagewoningen en een aantal patiowo
ningen. De portiek-/etagewoningen zijn kenmer
kend voor de bouwstijl rond 1960: rechthoekige 
vormen, lichtgekleurde materialen en grote 
glasvlakken. 
In dit deelgebied komen twee gebiedstypen voor: 
planmatige stedelijke uitbreidingen en stempel
en strokenbouw. 

Bebouwing Landgoederenzone. 

Bebouwing Landgoederenzone. 
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Bijzondere gebieden 

Van Somerenweg e.o. (deelgebied 7) 

Aan de van Somerenweg e.o. zijn stedenbouw
kundig plan en bebouwing in samenhang met 
elkaar ontworpen, in de stijl van de Delftse 
School. De stedenbouwkundige opzet is eenvou
dig: rechte straten, deels begeleid door watergan
gen. 
De panden zijn vrijstaand of maken deel uit van 
blokjes van 2-6 woningen. Ze worden omgeven 
door ruime groene tuinen, die tezamen met de 
watergangen en hun groene oevers het beeld 
bepalen.  Opvallend zijn de karakteristieke brug
getjes die nodig zijn om de woningen te bereiken 
wanneer deze achter een watergang zijn gelegen. 
Belangrijk voor het beeld zijn baksteen als bouw
materiaal en sobere detaillering van witgeverfd 
hout, hoge pannen kappen, schoorstenen en 
ritmiek door erkers en horizontale lijsten. 
De sfeer van de buurt is voornaam maar infor
meel en zelfs een beetje landelijk, door het vele 
groen. De waardering voor deze buurt in het 
kader van het beschermde stadsgezicht heeft 
vooral te maken met het ensemble: de eenduidig
heid in stedenbouwkundige opzet en bouwstijl. 

Straat en gevel zijn gescheiden door voortuinen. 

Bebouwing Van Somerenweg. 

Excelsior / Burgemeester Oudlaan 
(deelgebied 8) 

Dit gebied heeft geen bijzondere architectonische 
waarde, maar vormt een groene begrenzing van 
het beschermde stadsgezicht. Het is vooral een 
overgangszone tussen het oude Kralingen en 
de grootschalige bebouwing van de Erasmus 
Universiteit. 
De sportvoorzieningen, de speeltuin, het kinder
dagverblijf en het clubhuis zijn bovendien voorzie
ningen die goed aansluiten bij het woongebied. 

Sportcomplex Excelsior. 
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Bijzondere gebieden 

5Ruimtelijke dynamiek 

Kralingen is voornamelijk een woongebied waar 
de druk van andere functies, zoals kantoren, niet 
erg hoog is. Bouwinitiatieven betreffen meestal 
verbouw, kleine uitbreidingen en aanpassingen. 
Nieuwbouw komt op zeer beperkte schaal voor en 
zal in de toekomst ook beperkt blijven. 
De meeste bebouwing in het gebied is goed 
onderhouden. De laatste jaren zijn bovendien 
nogal wat panden fraai gerenoveerd. Alleen bij 
uitzondering blijkt de detaillering van kozijnen en 
ramen te grof in verhouding tot het bestaande. 
Bij schilderbeurten wordt echter nogal eens een 
afwijkende kleur toegepast, waardoor het geheel 
van de bebouwing ‘uit elkaar valt’. Soms verdwijnt 
het sierhek rond de voortuin en versteent deze. 

Rijk gedetailleerde gevel wordt na schilderbeurt Carport gaat ten koste van het groene karakter. 

‘materiaalloos’ vlak met gaten. 

Vlakke detaillering, materiaal- en kleurgebruik hebben tot 

gevolg dat de aanbouw ‘los’ staat van de hoofdvorm. 

Nieuwbouw drukt bestaande bebouwing weg. 

Verwijderen van sierhekken gaat ten koste van het groene 

karakter van voortuinen. 

Linker erker: Vlakke detaillering en homogeen 

materiaalgebruik hebben tot gevolg dat profilering en 

geleding verdwijnen. 
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Bijzondere gebieden | 6 Blijdorp / Bergpolder 

6Gebied als geheel Blijdorp / Bergpolder ligt direct ten noorden van 
de binnenstad, tussen het Centraal Station in het 
zuiden en het noordelijk deel van de Ruit in het 
noorden. Het gebied vormt vanaf het Kleinpolder
plein de entree tot de stad. 
Blijdorp / Bergpolder is vooral een grootstedelijke 
woonwijk, gebouwd voor arbeiders en midden
stand en ruim voorzien van recreatieve en groen
voorzieningen. 
Het gebied is grotendeels tot stand gekomen op 
basis van het ‘Uitbreidingsplan voor het Noord- en 
Noordwestelijk Stadsdeel’, dat ir. W.G. Witteveen 
(de toenmalige Rotterdamse stadsarchitect) in 
samenwerking met architect W. Kromhout Czn. 
heeft ontworpen en dat in 1931 werd vastgesteld. 
Beiden hadden voor dit gebied al eerder een plan 
getekend, maar zij kregen de opdracht om de 
esthetiek en monumentaliteit van Kromhouts plan 
te combineren met de heldere infrastructuur van 
dat van Witteveen. 
Bij de uitgifte van de grond vanaf 1932 werden 
om tot de gewenste stedenbouwkundige harmo
nie te komen - stringente voorwaarden gesteld 
aan bestemming, bebouwingsprofiel (aantal 
verdiepingen en afdekking plat of kap), aantal toe
gestane woningen en woningbreedte. Het noor
delijke en het noordoostelijke deel werden in 1935 
voltooid en het zuidelijke deel in 1939. De later 
gerealiseerde bebouwing heeft door de Tweede 
Wereldoorlog een soberder karakter gekregen. 
Op de kruising van de hoofdverbindingswegen 
Stadhoudersweg en Statenweg, middenin de 
wijk, is als voorbeeldproject het Centraal Plan 
gerealiseerd dat de toon moest zetten voor de 
verdere invulling door particuliere bouwers. Dit 
plan bestaat uit vier bouwblokken van twee tot vijf 
bouwlagen. 
De hoofdopzet van de wijk als geheel bestaat uit 
een helder en logisch patroon van hoofdverkeers
wegen, met daartussen gevarieerde patronen van 
secundaire straten en pleinen. 
Door het gebied lopen twee hoofdassen, Staten-
weg en Schiekade-Schieweg, met dwars daarop 
de Stadhoudersweg. Deze hoofdverkeerswegen 
hebben een breed profiel, dat in samenhang met 

de bebouwing is ontworpen. De daarachter gele
gen woonstraten zijn relatief smal. Groenstroken 
en laanbeplanting (al of niet gecombineerd met 
de hoofdassen), de Statensingel, de voortuinen 
grenzend aan de groene gebieden, het Vroesen
park en de diergaarde Blijdorp voegen aan de 
wijk een ruime hoeveelheid groen en recreatie-
mogelijkheden toe. Net als de pleinaanleg heeft 
de bijzondere bebouwing van oorsprong altijd een 
accentuerende betekenis in de ruimtelijke compo
sitie van de wijken. 
De bebouwing bestaat grotendeels uit gesloten 
bouwblokken van drie, vier of vijf lagen met eta
gewoningen, die vaak in symmetrische ensem
bles rond de verkeersstructuur zijn gegroepeerd, 
met de hogere bebouwing langs de hoofdwegen. 
Bouwblokken of -stroken, en soms zelfs meer
dere blokken, zijn steeds door één architect 
ontworpen, waardoor een sterke homogeniteit is 
ontstaan. De gevelwand, het blok en soms ook de 
symmetrische compositie vormen de architectoni
sche eenheid, niet de individuele woning. Steden
bouw en architectuur vormen dus één geheel. 
Het gaat in principe om lange, plat afgedekte 
blokken met vaak terugspringende bovenver
diepingen, doorlopende balkons, langgerekte 
horizontale vensterstroken en een doorlopende 
daklijst. Het sterk horizontale karakter wordt in 
evenwicht gehouden door de verticale accenten 
van ingangspartijen en portieken. De compositie 
van het blok als geheel gaat uit van de klassieke 
gevelopbouw: basement - gevel - bekroning. Het 
basement bestaat dan uit winkels, toegangen en 
portieken, de gevel uit gestapelde woningen en 
de bekroning uit een terugliggende bovenver
dieping, een lint van identieke ramen, loggia’s, 
dakkapellen of een uitkragende dakrand.  Langs 
de singels en enkele middenstandsblokken met 
een meer intiem karakter was een met pannen 
gedekte kap voorgeschreven; elders was een plat 
dak verplicht gesteld. Op enkele plekken is afwij
kende bebouwing gerealiseerd, vaak door archi
tecten van naam. Voorbeelden zijn het halfopen 
blok van Van den Broek aan het Vroesenpark en 
de Bergpolderflat van Van Tijen. 
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Bijzondere gebieden 

Karakteristiek voor het hele gebied is de zorg
vuldige detaillering. Allereerst valt het bijzondere 
metselwerk op: door de terugliggende voeg wordt 
de horizontaliteit geaccentueerd en worden vorm 
en kleur (rood, gelig of grijs) van de steen extra 
sprekend. Een belangrijke rol in het straatbeeld 
spelen de dakranden door hun expressiviteit en 
fijne detaillering. Hetzelfde geldt voor zowel de 
houten als de stalen kozijnen. 

De structuur van Blijdorp Noord wordt gekenmerkt door 

rechte lijnen met een contrast tussen statige, langgerekte 

‘groene zalen’ en korte intieme dwarsstraten. 

De structuur van Blijdorp Zuid wordt gekenmerkt door 

geknikte lijnen en het daardoor ontbreken van lange 

zichtlijnen, waardoor de bebouwing het einde van de straat 

markeert. Er is overhoeks zicht op kopgevels, achtergevels 

en tuinen. 

De vier hoeken van het Centraal Plan. 

Randen 

Wanden 

Interieur 

Fijn gedetailleerde, overkragende dakrand. 

De hoofdopzet van wijk bestaat uit voortuinen, 

aanbeplanting, groenstroken, park, dierentuin, volkstuinen 

en de Statensingel. 

Dakrand als afsluiting van de gebogen straatrand. 

Teruggelegen bovenverdieping. 
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Bijzondere gebieden 

6Karakteristieken en kwaliteiten per 
deelgebied 

Blijdorp / Bergpolder is vrij homogeen van karak
ter. Er komen slechts twee gebiedstypen voor: 
planmatige stedelijke uitbreidingen en stedelijke 
groengebieden. 
In Blijdorp / Berpolder zijn vijf deelgebieden te 
onderscheiden: Blijdorp Noord, Blijdorp Zuid, 
Statensingel, Diergaarde Blijdorp en het Vroe
senpark. Blijdorp Noord- en Blijdorp Zuid en de 
bebouwing langs de Statensingel behoren tot het 
gebiedstype ‘planmatige stedelijke uitbreidingen’. 
De Statensingel zelf, Diergaarde Blijdorp en het 
Vroesenpark behoren bij het gebiedstype ‘stede
lijke groengebieden’ . 

Planmatige uitbreidingen 1. Blijdorp Noord 

2. Blijdorp Zuid Stedelijke groengebieden 

3. Statensingel 

4. Vroesenpark 

5. Diergaarde Blijdorp 
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Bijzondere gebieden 

Blijdorp Noord (deelgebied 1) 
Het noordelijke, eerst gebouwde deel van 
Blijdorp/Bergpolder heeft grotendeels gesloten 
bouwblokken met collectieve binnenterreinen. 
In dit deel liggen vier naar één ontwerp gereali
seerde en ten opzichte van elkaar gespiegelde 
stedenbouwkundige eenheden. De as daarvan 
wordt gevormd door respectievelijk Statenweg, 
Groen van Prinstererweg-Heemskerkstraat, 
Schieweg en De Savornin Lohmanlaan. De 
straatprofielen zijn vrij breed en er is veel groen, 
bijvoorbeeld in het midden van de Statenweg en 
de Noorderhavenkade. 
De bebouwing bestaat uit grootschalige, rechte 
bouwblokken, waardoor in het straatbeeld lange 
lijnen ontstaan. Daartussen liggen de groenge
bieden als statige ‘groene zalen’ met intieme 
dwarsstraten. 
Er zijn zowel platte daken met terugliggende 
opbouw als kappen; vaak is er een verbijzon
dering (bijvoorbeeld een hoogteaccent) aan de 
hoeken en aan een middenas. Veel gevelwanden 
hebben een uitkragende dakrand. 
In het noordelijke deel zijn meer metselwerk en 
meer houten kozijnen te vinden, in de trant van de 
Amsterdamse School, dan in het zuidelijke deel, 
waar de gevels relatief meer open zijn. 

Blijdorp Zuid (deelgebied 2) 
In het zuidelijke deel is slechts een symmetrieas: 
de Statenweg. Verder bestaat het stratenpatroon 
uit geknikte, korte straten zonder lange zichtlij
nen. Het straatbeeld oogt daardoor kleinschaliger. 
De Statensingel slingert zich door dit deelgebied 
als voornaamste groene ruimte. De bebouwing 
bestaat grotendeels uit open bouwblokken of 
strookjes met open hoeken. Door de geknikte 
straten is er vaak zicht op kopgevels, achterge
vels en tuinen. De duidelijk zichtbare binnenterrei
nen zijn dan afgegrensd van de openbare ruimte 
door een haag of hek. Soms staat op de korte 
kant een garage. Ieder blok  en iedere strook vor
men een architectonische eenheid, maar onder
ling zijn de blokken niet identiek. De ordening van 
vensters en ingangspartijen is van belang voor de 
ritmiek. 
De gevels zijn ontworpen in een mengvorm van 
traditionele en zakelijke architectuur. De hoofd-
gevel bestaat uit veel glas en relatief weinig 
metselwerk; de zijgevels hebben wel ramen, maar 
zijn meer gesloten. In dit deel van het gebied zijn 
vrij veel balkons of terrassen aan de straatkant 
te vinden: óf voor de teruggelegen bovenste laag 
met een glazen tussenschot als afscheiding, óf in 
baksteen als deel van de gevel en over meerdere 
panden, óf zelfs als individueel balkon. 

Statensingel (deelgebied 3) 
De Statensingel slingert zich door het zuidelijke 
deel van Blijdorp/Bergpolder, ongeveer van het 
kruispunt Schieweg-Stadhoudersweg tot de dier
gaarde Blijdorp. 
De bebouwing langs de Statensingel behoort bij 
het gebiedstype ‘planmatige stedelijke uitbreidin
gen’, de Statensingel zelf valt onder het gebieds
type ‘stedelijke groengebieden 
De Statensingel heeft een breed, asymmetrisch 
profiel, vanwege het voetpad dat aan de zonnige 
oostzijde ligt. Langs de singels staat bebou
wing die uit grotere architectonische eenheden 
bestaat, altijd met een met pannen gedekte kap 
en altijd met een voortuin met haag of sierhek. 
Singel en wanden vormen daardoor een geheel. 
Op de kruispunten met hoofdwegen liggen de 
‘singel’laag en de ‘Blijdorp’laag over elkaar heen. 
Door het toepassen van kappen spelen dakkapel
len en schoorstenen een belangrijke rol in res
pectievelijk de horizontale en de verticale ritmiek 
van de gevels. Bij de zijstraten worden de tuinen 
de hoek om getrokken;  ze zijn eveneens van een 
hek of haag voorzien. De zijgevels zelf hebben 
een duidelijk zijgevelkarakter. 
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Bijzondere gebieden 

6Vroesenpark (deelgebied 4) 
Het oorspronkelijke Vroesenpark werd in de laat
ste oorlogswinter door houtkap dusdanig bescha
digd, dat het in 1950 opnieuw moest worden 
aangelegd. 
Het park heeft een beperkte cultuurhistorische 
waarde en is tegenwoordig een belangrijke groen
voorziening in de wijk, met een hoge belevings
waarde. 

Hoogteaccent in de middenas. Korte straat met zicht op kopgevel. 

De zijgevels hebben het karakter van een zijgevel. Bebouwing met kap aan de Statensingel. 

Zijstraat met symmetrische straatwanden en 
gevelopbouw. 
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Bijzondere gebieden 

Diergaarde Blijdorp (deelgebied 5) 
De diergaarde Blijdorp is in 1939-1941 aangelegd 
naar ontwerp van S. van Ravesteyn in de voor 
hem karakteristieke mengstijl tussen zakelijkheid 
en neobarok. Hij ontwierp zowel de opzet van 
de dierentuin als de inrichting en de aankleding 
ervan, in samenwerking met een aantal kunste
naars. Op de centrale symmetrieas zijn stenen 
gebouwen gesitueerd en daaromheen, verspreid 
over het terrein, houten dierenverblijven. 
Gebogen lijnen (convex en concaaf) bepaalden 
en bepalen het beeld, van de plattegrond tot aan 
de deurknoppen, met een ‘Gesamtkunstwerk’ als 
resultaat. 
Centraal in het park ligt de Rivièrahal, een frivole 
ruimte waar dieren, architectuur, kunst en planten 
een geheel vormen. 
Vanaf 1988 wordt gewerkt aan een grootscha
lige conceptuele aanpassing van de dierentuin: 
het biotoopmodel, waarbij de dieren in sociale 
groepen zo natuurlijk mogelijk leven. Zij hebben 
daardoor meer ruimte, maar de eenheid van de 
architectonische opzet wordt door deze verande
ring wel aangetast. Zo is de centrale as door
broken, zijn er paden toegevoegd, is een aantal 
gebouwen gesloopt, is een aantal fraai gedetail
leerde hekken door perkoenpalen vervangen, zijn 
de oorspronkelijke kleuren overgeschilderd en 
zijn er noodgebouwtjes en schuttingen neergezet. 
De oorspronkelijke diergaarde is als geheel tot 
gemeentelijk monument aangewezen en in 2005 
is de cultuurhistorische waarde van het gebied 
door middel van een cultuurhistorische verken
ning geïnventariseerd. 
Recentelijk is de dierentuin fors uitgebreid aan de 
andere kant van het spoor. Dit deel valt uiteraard 
buiten de bescherming. De dierentuin vervult een 
regionale en zelfs landelijke functie. 

Installaties en houten schuttingen op en rond de Rivièrahal. 

Houten dierenverblijf. 

Gebogen lijnen en frivole architectuur van Diergaarde 

Blijdorp. 
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Bijzondere gebieden 

6Ruimtelijke dynamiek 

Blijdorp / Bergpolder wordt in het conceptbestem
mingsplan in grote lijnen vrij stabiel genoemd; 
ruimtelijke veranderingen zijn beperkt. Wel blijkt 
er vrij veel ‘kleine’ dynamiek te zijn: verbouwin
gen die voor welstand van belang zijn. Zo zet de 
verkeersdruk, veroorzaakt door zowel parkeren 
binnen het gebied als  doorgaand verkeer over de 
hoofdstructuur, vooral de groenstructuur onder 
hoge druk. Versnippering van het eigendom door 
horizontale splitsing verbrokkelt de eenheid in het 
gevelbeeld, met name door individuele kozijnver
vanging, individuele geluidswerende maatregelen, 
reparatie van het metselwerk boven de geroeste 
stalen lateien, reparatie van aangetaste baksteen 
en voegwerk, reparatie van de dakranden en 
reparatie en vervanging van balkons. Juist de 
voor dit gebied karakteristieke stalen kozijnen, 
poreuze baksteen en de terugliggende voeg 
leiden tot bouwtechnische problemen die dit soort 
reparaties onontkoombaar maken. 
Rationalisering van het onderhoud van groen en 
plantsoenen heeft de oorspronkelijke inrichting 
soms gewijzigd, evenals allerhande ingrepen 
in de openbare ruimte, zoals het inrichten van 
straten tot woonerf. In winkelstraten worden 
bovendien steeds meer en grotere reclames 
aangebracht. 

Reparaties aan het gevelmetselwerk. 

Gevelreiniging. Reparatie dakrand. 

Kozijnvervanging. 
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Bijzondere gebieden | 7 Kern en plassen 

7Gebied als geheel Het gebied Kern en Plassen in Hillegersberg ligt 
ten noorden van de A20 en omvat de Bergse 
Voor- en Achterplas en het gebied rond het 
centrum van Hillegersberg. Met name omdat 
het proces van de verstedelijking zo geleidelijk 
is verlopen, is de geschiedenis hier veel zicht
baarder aanwezig dan op veel andere plekken in 
de stad: in de vorm van bebouwing, maar ook in 
het landschappelijke karakter van het groen op 
een aantal plaatsen. Die zichtbaarheid van de 
geschiedenis is een belanrijk kenmerk van het 
plangebied. Daarom wordt er een hogere prioriteit 
toegekend aan behoud. Vijf begrippen zijn daarbij 
van belang: historische continuïteit, omslag in het 
landschap, de inhoud van het begrip harmonie, 
de verhouding natuur-cultuur en de historische 
ontwikkeling. 

Historische continuïteit 
Historische continuïteit wil zeggen dat er sprake 
kan zijn van een zeer geleidelijke transformatie, 
waarbij de kenmerken van het gebied steeds 
opnieuw leiden tot specifieke oplossingen: eigen
tijds, maar zeer nadrukkelijk gekoppeld aan de 
karakteristieken van de omgeving. 

Omslag in het landschap 
Het plangebied kan van oorsprong worden 
getypeerd als een open Hollands weidegebied. 
Door de verstedelijking is de kenmerkende vrijwel 
onbegrensde maat van de open ruimte verloren 
gegaan. Dat maakt een omslag in de omgang met 
het landschap noodzakelijk. Het gaat niet langer 
om het maximaliseren van de openheid, maar om 
het zorgvuldig ensceneren daarvan. 

Harmonie 
Diversiteit is een belangrijk kenmerk van het 
plangebied. Er wordt voor gekozen om de ver
schillen tussen de diverse stedenbouwkundige 
onderdelen van het plangebied zo sterk mogelijk 
te maken (keuze voor het contrast) en om binnen 
die onderdelen zo veel mogelijk te zoeken naar 
samenhang (harmonie). Een dergelijke aanpak 

biedt de beste garantie voor continuering van de 
aanwezige karakteristieken. 

De grote diversiteit aan stijlkenmerken in de hui
dige situatie leidt niet tot het uitspreken van een 
voorkeur voor bepaalde architectuurstijlen, maar 
wel tot het benoemen van gemeenschappelijke 
kenmerken waarbinnen veel (maar niet alle) archi
tectuurstijlen kunnen passen. Voor het plangebied 
als geheel leidt deze keuze tot een benadrukking 
van het historische karakter: een conserverende 
houding ten aanzien van de bebouwing en een 
benadering van het groen die eerder landschap
pelijk dan parkachtig van aard is. Het contrast dat 
daarmee opgeroepen wordt met zeer dynamische 
delen elders in de stad betekent een verrijking 
voor de stad als geheel. 

Natuur-cultuur 
Zeker naar stedelijke begrippen is er sprake 
van veel natuurwaarden in het plangebied. Niet 
alleen het oppervlak en de oevers van de plassen 
spelen daarbij een rol, maar ook een aantal ver
bindende zones, zoals de Rotte met het aangren
zende Molenpark en het Lage Bergse Bos, de 
Meidoornweide met de Hoge Limiet, het Melanch
tonpark en de groenzones van 110 Morgen aan
sluitend aan het Argonautenpark. Juist door die 
ligging in een groen stelsel is het van specifieke 
betekenis om relatief veel gewicht toe te kennen 
aan de natuurlijke potenties van het plangebied. 

Historische ontwikkeling 
De eerste bewoning van Hillegersberg vond (rond 
het jaar 1000) plaats op de zanddonk, nu de 
dorpskern, gelegen in het natte veenlandschap 
met de toen al bestaande Rotte. De dorpskern ligt 
op het lint dat ontstond langs de oude verbin
dingsroute Straatweg, Bergse Dorpsstraat en 
Grindweg. In de loop der tijd verdichtte de kern en 
ontstond een aaneengesloten bebouwingslint op 
de rest van deze centrale route. 
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Bijzondere gebieden 

7 Nog steeds is zichtbaar dat tussen 1000 en 1500 
niveauverschillen ontstonden in het landschap 
door de aanleg van dijken en door ontwatering. 
Door inklinking, oxidatie en ontgraving is de Rotte 
steeds hoger komen te liggen ten opzichte van 
zijn omgeving. 

De Bergse Voor- en Achterplas zijn restanten 
van het door ontvening uitgestrekte plassenge
bied tussen Rotterdam en Gouda. Met name de 
karakteristieke landtongen, toen in gebruik als 
legakkers voor het drogen van turf, zijn ook nu 
nog goed herkenbaar. 
Uit de periode 1800-1900 dateren de voormalige 
buitenplaatsen langs de Straatweg, met grote 
kavels en veel opgaande beplanting. Met name 
vanaf de plas zijn de grote tuinen zeer beeldbe
palend. In deze periode werden, op de Voor- en 
Achterplas na, de veenplassen drooggemaakt, 
waardoor nieuwe hoogteverschillen zichtbaar 
werden op de overgang van het oude dorp naar 
de omliggende polders. Na 1900 kent Hillegers
berg een forse, meer planmatige groei van het 
aantal woningen, met nog vóór WO II de wijk 
Berglust en de naoorlogse uitbreidingen van het 
centrum rond de Freericksplaats. 
De diversiteit aan typen gebieden en de variatie 
aan bouwperioden zorgen voor grote verschil
len in verschijningsvorm van straten, bouwblok
ken en gebouwen. Per deelgebied worden de 
karakteristieken uitgewerkt aan de hand van een 
aantal iconen. Deze iconen zijn onderverdeeld 
in vier categorieën: straatprofiel, volumeopbouw, 
dakrand en gevelbeeld. 
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Bijzondere gebieden 

7Karakteristieken en kwaliteiten per 
deelgebied 

De ruimtelijke compositie van Hillegersberg wordt 
bepaald door de specifieke ordening van een 
aantal zeer verschillende stedenbouwkundige 
elementen. De elementen verschillen sterk van 
karakteristiek, zowel in ontstaansgeschiedenis als 
in gebruik en in verschijningsvorm. 

In dit hoofdstuk zal het gebied Kern en Plas
sen opgesplitst worden in een aantal onderling 
samenhangende deelgebieden. De deelgebieden 
zijn: de Voorplas, de Achterplas, het Centrum, 
Berglust en het Argonautenpark + Argonauten
weg en in lineaire elementen: De Straatweg, de 
Ringdijk en de Plaswijkcklaan. De aspecten die 
voor het karakter van het gebied Kern en Plassen 
het meest bepalend zijn worden hierna beschre
ven. 

1. Straatweg Historische linten en kernen 

2. Ringdijk Tuindorpen 

3. Plaswijcklaan Stempel- en strokenbouw 
4. Centrum dorps 

Stedelijke groengebieden 
5. Centrum stads 

6. Berglust 

7. Bergse Voorplas 

8. Bergse Achterplas 

9. Argonautenpark / Argonautenweg 
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Bijzondere gebieden 

7 Historische linten en kernen 

Straatweg (deelgebied 1) 
De Straatweg maakt onderdeel uit van de route 
Straatweg-Grindweg en was van oorsprong een 
agrarische lintbebouwing die nog steeds in een 
proces van transformatie verkeert. Die trans
formatie heeft geleid tot kenmerkend verschil
lende onderdelen, waardoor er nog wel sprake 
is van één route, maar een route met de nodige 
profielwisselingen en de nodige verschuivingen in 
de bebouwingskarakteristiek. De groene uitstra
ling van de Straatweg wordt gevormd door de 
beplanting in de tuinen die de woningen van de 
Straatweg scheiden. De Straatweg heeft een 
belangrijke verkeersfunctie voor Hillegersberg. 
Door de grote periode waarin de bebouwing langs 
de Straatweg tot stand is gekomen kent deze een 
grote variatie in verschijningsvorm en architec
tuurstijl. Elk pand heeft zijn eigen expressie. De 
bebouwing staat vrijwel op één lijn, maar kent een 
lichte verspringing per rooilijn. Ondanks de ver
schillen zijn er ook overeenkomsten, zo kent de 
bebouwing een rijke detaillering en een duidelijke 
beëindiging van de dakrand. 

Bi jzondere gebieden |  Kern en p lassen 

Straatprofiel 

Straat en gevel zijn gescheiden door voortuinen. Woningen met voortuinen aan de Straatweg. 

Volumeopbouw 

Individuele expressie per pand en kavel, licht verspringende 

rooilijn. 

Dakrand 

Individuele expressie van de bebouwing langs de 

Straatweg. 

duidelijk vormgegeven dakranden van bebouwing langs de 

Straatweg. 

verschillende kaprichtingen met duidelijke beeindiging door 

dakrand. 

Gevelbeeld 

Rijk gedetailleerde (voor)gevel. Rijk gedetailleerde voorgevels langs de Straatweg. 
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Bijzondere gebieden 

7 

Water langs de Ringdijk. 

Straatbeeld op de Plaswijcklaan met langsparkeren op 

straat. 

De lager gelegen tennisvelden aan de Plaswijcklaan. 

Historische linten en kernen 

Ringdijk (deelgebied 2) 
Het grote peilverschil tussen de dijk en de naast
gelegen woonwijk zorgt voor een grote diversiteit 
in het profiel van de Ringdijk. De Ringdijk heeft 
een belangrijke verkeersfunctie en scheidt de 
Achterplas van de ernaast gelegen woonwijk. De 
dijk heeft een vrij solitaire inrichting. De bestem
mingen langs de Ringdijk oriënteren zich op de 
dijk. De manier van oriënteren verschilt echter per 
locatie en bestemming. 

Plaswijkcklaan (deelgebied 3) 
De Plaswijcklaan is een oud lint dat ligt op de 
steilrand die de overgang vormt tussen de Ach
terplas en het omliggende gebied. Het gebied ten 
noorden van de laan ligt enkele meters lager dan 
de bebouwing aan de laan. De bebouwing kent 
een grote variatie in omvang en in verschijnings
vorm, van losstaande bebouwing tot geschakelde 
woningen, de dakvorm varieert maar kent wel een 
duidelijke begrenzing. De straat heeft een groene 
uitstraling door de tuinen gelegen tussen straat 
en bebouwing. 

Straatprofiel 

Opgedeeld profiel met rijweg op dijk, voetpad halverwege 

dijktalud en parallelweg aan de voet met bebouwing. 

Profiel van de ligging van de tuinen aan de straat en het 

hoogteverschil tussen noord en zuid. 

Profiel met tuinen aan de rijweg aan de Plaswijcklaan. 
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Bijzondere gebieden 

Historische linten en kernen 

Centrum dorps (deelgebied 4) 
Het Centrum Dorps bestaat uit het gebied rond de 
Dorpsstraat, inclusief de nieuwbouw op de krui
sing Argonautenweg en Grindweg en de directe 
omgeving van de Hillegondakerk. De omgeving 
van de Hillegondakerk vormt de kern van de oor
spronkelijke nederzetting Hillegersberg, ontstaan 
op een donk. In cultuurhistorische zin is dit het 
belangrijkste onderdeel van Hillegersberg, dat 
bovendien ook het meest zijn authentieke karak
ter heeft behouden. Hier is de kleine schaal van 
het oude ‘dorp’ nog terug te vinden in de straat-
profielen en de daaraan liggende bebouwing, met 
hun individuele verschijningsvorm per pand of als 
samenhangend ensemble van 3 tot 5 panden die 
samen een architectonische eenheid vormen. Dit 
uit zich in variatie in bouwstijl en bouwperiode, 
goothoogte, kaprichting en een directe ontsluiting 
aan de straat van de winkels en woningen. Par
keren en expeditie vindt plaats op maaiveld. In de 
Bergse Dorpsstraat is daarnaast de aanwezigheid 
van de trambaan een belangrijk element. 
Om deze basis zijn projectmatige uitbreidingen 
uit verschillende perioden, met als meest recente 
toevoeging het blok met de AH aan de Argonau
tenweg. Deze uitbreidingen zijn zowel voor wat 
betreft de winkels als de woningbouw aanmerke
lijk groter van schaal en betekenen een uitbrei
ding van het centrum met een verschuiving van 
het zwaartepunt richting het noorden. 

Straatprofiel 

Straat en gevel vormen één geheel.	 Profiel Bergse Dorpsstraat met tram. 

Volumeopbouw 

Samenhangend ensemble van 3-5 woningen.	 Bebouwing in rooilijn, maar elk met eigen expressie aan de 

Bergse Dorpsstraat. 

Dakrand 

Langskap met herkenbare dakrand overheerst.	 Bergse Dorpsstraat met overheersende langskappen. 

Gevelbeeld 

Gevel vormt een in samenhang vormgegeven geheel. Hilleniussingel, begane grond en eerste verdieping in 

samenhang vormgegeven. 
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Bijzondere gebieden 

7Stempel- en strokenbouw 

Centrum stads (deelgebied 5) 
De bebouwing tussen Bergse Dorpsstraat en 
Voorplas behoort tot het gebiedstype stempel- en 
strokenbouw. De ensembles van samenhangende 
bebouwing omvatten hier het totale blok, met 
plinten die over de volledige lengte van het blok 
doorlopen. De bebouwing kent een mix laag- en 
(middel)hoogbouw. Wel zijn de entrees van de 
boven de plint gelegen woningen in de gevel 
geaccentueerd. De bebouwing heeft overwegend 
platte daken. Straat en gevel vormen één geheel. 

Straatprofiel 

Straat en gevel vormen één geheel.	 Samenhang tussen straat en gevel aan de Freericksplaats. 

Volumeopbouw 

Plint en luifel over hele blok.	 Bebouwing met doorgetrokken plint en luifel, langs 

de Streksingel. 

Dakrand 

Bebouwing heeft platte daken.	 Bebouwing langs de Grindweg met platte daken. 

Gevelbeeld 

Entrees zijn herkenbaar in de gevelindeling van het blok. Entrees Freericksplaats zijn herkenbaar in de gevelindeling. 
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Bijzondere gebieden 

7 Tuindorpen 

Berglust (deelgebied 6) 
Berglust is de wijk gelegen tussen de Achterplas, 
het Argonautenpark en het Centrum van Hille
gersberg. De wijk is gebouwd in de jaren ‘30 en 
kenmerkt zich door ruime groene profielen en 
statige, veelal geschakelde woningen uit deze 
periode, met een expressieve gevelopbouw. 

De wijk Berglust is een gewaardeerd woonmilieu 
dat gekenmerkt wordt door veel grote grondge
bonden woningen en ruime, groene profielen. 
De architectuur heeft de kenmerkende stijl uit de 
jaren ’30, met veel detaillering, reliëf in de gevel 
en grote kappen, met een duidelijke beëindiging. 
Belangrijk voor het beeld is de grootte van de tuin 
en de aanwezigheid van een hek of een haag als 
erfafscheiding. 

Straatprofiel 

Berglustlaan met voortuinen en bomen in de middenberm. 

Straat en gevel zijn gescheiden door voortuin.
 

Sommige straten kennen een groene / blauwe middenberm.
 

Volumeopbouw 

Berglustlaan met bouwblokken van 3 tot 4 woningen. 

Straten zijn samengesteld met bouwblokken van ca 2 tot 6 

woningen. 

Dakrand 

Hoge daken met herkenbare dakrand. Bebouwing met hoge daken en duidelijke dakrand. 

Gevelbeeld 

Veel relief in de gevel. Bebouwing met erkers, balkonnetjes en dakkapellen. 
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Bijzondere gebieden 

Bergse Voorplas (deelgebied 7) 
De Bergse Voor- en Achterplas zijn beide het 
resultaat van vervening. Veel andere veenplas
sen in de omgeving zijn op den duur omgezet in 
polder, maar de Bergse Voor- en Achterplas zijn 
blijven bestaan. De Voorplas maakt onderdeel 
uit van de Rotte Wig en kenmerkt zich door een 
open karakter met een grote maat en met zichtlij
nen over de totale breedte van de plas en het wat 
meer publieke gebruik ervan. 

De oevers van de plas kennen aan alle zijden 
een andere verschijningsvorm en gebruik. De 
noordelijke oever, langs de Strekkade, wordt 
gevormd door een smal stuk land met daarop 
tuinen en daartussen af en toe een openbare plek 
aan de plas. De overzijde heeft meer het karakter 
van een stedelijk plantsoen. Aan de oostzijde ligt, 
begrensd door de Rotte, het Prinsemolenpark 
met daarin enkele clubhuizen van de scouting 
en een belangrijke langzaam verkeersverbinding 
de Rotte. Aan deze zijde is de oever van de plas 
vrijwel overal toegankelijk. Langs de zuidoever 
loopt een straat met daaraan rijtjeswoningen en 
een groen talud aan de plas. De westzijde is het 
meest besloten, met vrijwel over de totale lengte 
privé-tuinen aan de plas. De beslotenheid van 
deze oever wordt alleen ter hoogte van de Weis
senbruchlaan opgeheven. Hier is sprake van een 
zeer prominent zicht op de plas en vindt de kop
peling tussen plas en het centrum van Hillegers
berg plaats. 

Bergse Achterplas (deelgebied 8) 
Het proces van vervening heeft in de Achter-
plas een veel minder volledig karakter gehad, 
waardoor veel veeneilanden zijn blijven bestaan. 
Hierdoor kenmerkt de Achterplas zich door kleine 
maten in combinatie met een meer besloten 
recreatief gebruik. De Achterplas levert daardoor 
een belangrijke bijdrage aan de woonkwaliteit 
van de deelgemeente. De kleinschaligheid van de 
plas met zijn vele privé-oevers en de volkstuinen 
op de eilanden is bepalend voor de beeldkwa
liteit. Het geeft een bonte verzameling private 
eigendommen in een natuurlijke omgeving. Door 
die combinatie ontstaat een weinig voorspelbaar, 
maar verrassend en interessant beeld. Naast de 
privé-steigers van veelal woonhuizen zijn langs 
de oevers diverse functies te vinden: commerci
ele functies (o.a. horeca), recreatieve functies en 
openbare functies. Het geheel is sterk informeel, 
zowel qua functies als de vormgeving ervan. 

Wels tandsnota Rot terdam 259 

Zicht over Bergse Voorplas vanaf Weissenbruchlaan. 

7 

Doorzicht over de Bergse Achterplas vanaf zijde Ringdijk. 

Volkstuinen op de eilanden in de Bergse Achterplas. 
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Bijzondere gebieden 

Argonautenpark / Argonautenweg 
(deelgebied 9) 

Het Argonautenpark is gelegen op de overgang 
van veengebied naar droogmakerij, deze over
gang is terug te vinden in het grote hoogteverschil 
aanwezig binnen dit gebied. Het park heeft door 
de ligging langs de Argonautenweg en het grote 
hoogteverschil ten opzichte van de naastgelegen 
woonwijk een enigszins in zichzelf gekeerd karak
ter. In het park liggen enkele grotere functies, 
waarvan de uitwisseling met het omliggende park 
zeer gering is. De ambitie van de gemeente is 
het gebied een waterrijke natuurlijke inrichting te 
geven, met extensief gebruik geconcentreerd op 
enkele locaties in het park. 

De Argonautenweg is een belangrijke oost-west 
verbinding binnen Hillegersberg en ligt redelijk 
solitair ten opzichte van de aanliggende functies. 
Met de ontwikkeling van 110 Morgen en het AH-
blok is deze solitaire positie van de weg aan het 
verschuiven. 

Een belangrijke karakteristiek van het Argonau
tenpark is de steilrand die inzichtelijk maakt waar 
overgang van veengebied naar droogmakerij ligt. 
Het is een wat geïsoleerd park dat ligt opgesloten 
tussen de drukke Argonautenweg aan de ene 
zijde en het hoogteverschil (steilrand) aan de 
andere zijde, met zowel op de kop van het park 
bij het centrum als aan de staart van het park bij 
de Plaswijcklaan grotere beperkt toegankelijke 
voorzieningen, zijnde het Zwarte Plasje aan de 
centrumzijde en Tennisvereniging Plaswijck ‘62, 
een appartementengebouw en een ROC aan de 
andere. Kenmerkend voor het park is het exten 
sieve gebruik en de grote hoogteverschillen langs 
de randen. Verder is het park te verdelen in een 
meer bebost westelijk deel en een meer open 
oostelijk deel. 

Argonautenweg met lichte verhoogde ligging ten opzichte Argonautenweg met groene middenberm. 

van omgeving. 

Zicht vanaf Argonautenweg richting het park. 

Tennispark Plaswijck aan voet steilrand ter plaatse van 

Plaswijcklaan. 
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Bijzondere gebieden 

7Ruimtelijke dynamiek deel van Hillegersberg  tot een gewilde woonom
geving. 

In Hillegersberg wordt nog altijd naar het centrum Eén van de beleidsdoelstellingen van de 
verwezen als ‘het dorp’.  Het werkelijke beeld is Gemeente Rotterdam is ‘vasthouden van de 
dat het gebied de afgelopen decennia midden hogere inkomens’. Daarvoor zijn veel factoren van 
in het stedelijke gebied van Rotterdam Noord is belang. 
komen te liggen. Deze ‘stedelijke druk’ is merk- Een minder meetbare, maar sprekende factor is 
baar in bijvoorbeeld de verdere verdichting langs te vangen in de vraag ‘waar wil ik mijn kinderen 
de Straatweg, de verkeersdruk en de aard en opvoeden?’. 
schaal van de nieuwbouwprojecten van de afge- Bovengenoemde waarden die de woonomgeving 
lopen jaren. Daarbij veranderen ook de activitei in het gebied Kern en Plassen vatten komen 
ten; sommige winkels vergroten fors in schaal en tegemoet aan deze vraag. Met de dynamiek die 
sommige recreatieve activiteiten zijn niet langer in elk stedelijk gebied aanwezig is, is het zaak de 
‘lokaal’ maar vervullen een functie voor de hele genoemde waarden te vatten in toetsbare criteria, 
stad. om behoud ervan te kunnen waarborgen. 

De belangrijkste veranderingen zijn: 
• Schaalvergroting in het winkelgebied 
• Toename reclame uiting 
• Toename autogebruik en daaruit voortvloeiend 

toenemende parkeerdruk 
• Woningonttrekking (vaak van woningen naar 

kantoor) 
• Woningvergroting/-vervanging 
• Veiligheidmaatregelen (hekken, camera’s, etc.) 
• Ontgroening voortuinen ten behoeve van 

parkeren 
• Toe-eigening van aangrenzend water voor 

privé gebruik 

Hoe om te gaan met deze veranderingen? 
De Kern en Plassen in Hillegersberg vormen 
een uniek gebied binnen het stedelijk gebied van 
Rotterdam door de aanwezigheid van kenmer
kende landschappelijke, cultuurhistorische en 
dorpse elementen. De specifieke waarden horend 
bij kleinschaligheid vormen hier een bijzondere 
combinatie met het ‘stedelijke’. Het elkaar kunnen 
ontmoeten, het herkennen van de individuele 
woning en de traditionele, enkelvoudige relatie 
tussen openbaar gebied en het privé-domein 
vormen belangrijke ingrediënten voor die speci
fieke waarden. Juist deze zaken in combinatie 
met de directe nabijheid van de plassen maken dit 
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Bijzondere gebieden | 8 Kralingse Bos 

8Het park als geheel Het Kralingse Bos is het grootste park binnen de 
‘Ruit van Rotterdam’ en een centrale recreatieve 
groenvoorziening voor de gehele stad.  Het is 
tussen 1911 en 1953 ontworpen als stadspark 
rond een oude veenplas. Het eerste ontwerp ging 
uit van een wandelpark in landschapsstijl; latere 
ontwerpen zagen het park als een volkspark voor 
Rotterdamse arbeiders met alllerlei op de stad 
gerichte functies, zoals sportvoorzieningen. 
Hoewel het gebied al vanaf 1927 volop door 
recreanten werd gebruikt werd het park pas in 
1953 officieel geopend. Het Kralingse Bos lag bij 
de opening aan de rand van de stad, maar is in 
de loop der tijd midden in het stedelijke gebied 
komen te liggen. 
Het Kralingse Bos 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 van de 
belangrijkste voorzieningen voor openluchtrecre
atie in Rotterdam. 
Het park herbergt diverse faciliteiten voor sport 
en spel.  In het gebied bevinden zich onder meer 
een kinderboerderij, een heemtuin, een atletiek
baan, een golfbaan, sportvelden, een jachthaven 
en verschillende restaurants. De meeste van die 
faciliteiten zijn gesitueerd langs de oever van de 
Kralingse Plas. 

Het Kralingse Bos 
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Bijzondere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten 

In het bestemmingsplan Kralingse Bos, dat  op 14 
februari 2008 is vastgesteld, is aangegeven hoe 
het Kralingse Bos is opgezet en wat de belangrijk
ste karakteristieken en kwaliteiten van het gebied 
zijn. De beschrijving van de hoofdopzet van het 
Kralingse Bos en de belangrijkste karakteristie
ken en kwaliteiten zijn deels overgenomen uit het 
bestemmingsplan Kralingse Bos. De hoofdopzet 
bestaat uit een aantal onderdelen: 
•	 De Kralingse Plas is met zijn vrijwel vierkante 

vorm het zwaartepunt van het Kralingse Bos. 
•	 Rond de plas ligt een aantal open ruimtes, die 

tezamen met de plas voor optimaal ruimtelijk 
effect zorgen. Een schil van bos biedt rugdek
king aan deze ruimtes. Qua oppervlak is het 
bos in verhouding tot de plas relatief klein. 

•	 In het bos zijn open wiggen uitgespaard. Deze 
open ruimten liggen haaks op de plas en op de 
wandelpaden rondom, waardoor men telkens 
van diep uit het bos zicht heeft op de plas. 

•	 Het bos wordt als eenheid versterkt door een 
uitgebreid netwerk van parallel lopende paden, 
die niet dood lopen op de randen en waarin 
een hiërarchie ontbreekt. 

•	 De plaats van de toegangen sluit aan op het 
wegenstelsel van Kralingen en in mindere 
mate op dat van Crooswijk en Prins Alexander. Het Kralingse Bos. Stedelijke groengebieden 
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Bijzondere gebieden 

8In het bos zijn open ruimtes (speelweiden) en 
zichtlijnen (open wiggen) uitgespaard en er ligt 
een fijnmazig netwerk van parallelle paden. 
Binnen de bosschil is differentiatie en zonering 
aanwezig, gerelateerd aan de omgeving en het 
gebruik: 
•	 Het westelijke deel kenmerkt zich als een in

tensief gebruikt, recreatief stadsbos met grote 
open ruimtes voor sport en spel. 

•	 Het noordelijke deel is relatief dicht en rustig, 
met de nadruk op natuur. 

•	 Het oostelijke deel is een parkachtig, statig 
wandelbos. 

•	 De plasoevers en ook de hoeken van de plas 
hebben elk een eigen karakteristiek, gerela
teerd aan het achterliggende bosdeel: 

•	 De westelijke oever wordt bepaald door de 
watersportvoorzieningen en het strandbad. 
Recreatie dient alleen op die oever plaats te 
vinden. 

•	 De noordoever oogt het meest natuurlijk. Hier 
ligt de heemtuin. 

•	 De oostelijke oever is de Plaszoom, een oude 
strekkade met een harde oeverlijn, deels inge
richt als wandelboulevard met uitzicht op de 
plas en haar activiteiten, met als achtergrond 
de skyline van de stad. 

•	 De zuidelijke oever is de meest parkachtige 
en bestaat uit een serie schiereilandjes. De 
zuidelijke plasrand sluit aan op de bebouwing 
van Kralingen. 

Over het park verdeeld staan enkele in bouwstijl 
uiteenlopende horecavoorzieningen. Daarnaast 
staat er een aantal villa’s en twee molens aan de 
Plaszoom. Functioneel verbonden met het park 
zijn enkele bedrijven/winkels bij de jachthaven en 
bebouwing bij de sportvelden, de manege en het 
hertenkamp. De bebouwing in het park is voor 
een deel monumentaal, o.m. de twee molens, 
de manege en het clubhuis van de Kralingsche 
Zeil- en Roeivereniging. Laatstgenoemde panden 
zijn typerend voor de totstandkoming van het 
Kralingse Bos, toen een park nadrukkelijk ook 
geschikt moest zijn voor sportbeoefening. 

Oevers Kralingse Plas. 

Ruimtelijke structuur.	 Hoofdopzet Kralingse Bos. 

Zonering boseenheden. 
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Bijzondere gebieden 

De bebouwing aan de Kralingse Plaslaan is even
eens gedeeltelijk monumentaal en ontworpen in 
relatie tot het park. 
In het Kralingse Bos staan verschillende typen 
straatmeubilair. Op de wandelboulevard van de 
Plaszoom staan bijzondere ‘parkbanken‘ en in 
het bosgedeelte eenvoudige ‘bosbanken‘. Een 
soortgelijk verschil is er bij de bruggen: opval
lende bruggen liggen bij de Plaszoom en in de 
zuidoosthoek, terwijl er in het bos standaardbrug
gen liggen. Ook is langs de wandelboulevard 
aan de Plaszoom een bijzonder type verlichting 
geplaatst. 
Op de meeste plaatsen in het Kralingse Bos 
wordt een standaard spijlenhek toegepast. 

De oorspronkelijke hoofdopzet van het Kralingse 
Bos voldoet in grote lijnen nog steeds. Het onder
scheid tussen massa en ruimte is heden ten dage 
echter niet overal meer even duidelijk. 
Solitaire bomen en boomgroepen staan niet meer 
in de ruimte, maar zijn als gevolg van het groeien 
en vooral ook door het oprukken van (vlier-) 
opslag in de randen, in de aangrenzende bosper
celen opgenomen. Enkele kleinere wiggen zijn 
ten behoeve van de ontwikkeling van bloemwei
den, zoom en mantel bijna volledig dichtgegroeid. 
Deze ruimten dragen, in contrast met de dichte, 
grote boscomplexen in belangrijke mate bij aan 
de structuur van het bos. De wiggen vormen een 
afwisseling met de bospercelen. Langs de plas 
liggen grote speelweiden, die ruimte bieden voor 
verschillende vormen van gebruik. 
De speelweiden bestaan uit grote open gras
velden met daarin losse boomgroepen. Op de 
noordelijke oever is de overgang van plas en 
open weiden dichter beplant. De aanwezige door
kijken geven een aantrekkelijk zicht op de skyline 
van Rotterdam. De open weiden hebben hier het 
karakter van bloemweiden. 

Zicht op de skyline. Zicht op de boswand. 

Bebouwing aan de Plaszoom. 

Brug aan de Plaszoom. 

Inrichtingselementen. 

Horecavoorziening. 
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Bijzondere gebieden 

8Ruimtelijke dynamiek 

Hoewel het bos bijna 70 jaar oud is, heeft het nog 
niets van zijn oorspronkelijke mogelijkheden en 
betekenis voor de stad verloren. Natuur en recre
atie komen in wisselende verhoudingen naast 
elkaar voor. 
In de afgelopen jaren is de bezoekersdruk van 
het park toegenomen. Naast dagrecreatie is een 
frequenter en korter gebruik opgekomen (wan
delen of sporten). Het park is uitgegroeid tot een 
centraal gelegen groenvoorziening met een hoge 
gebruiksdruk. De verwachting is dat die druk in de 
toekomst nog verder zal stijgen. 
Deze toenemende gebruiksdruk en het verande
rende gebruik hebben geleidtot aanpassing en 
uitbreiding van de voorzieningen voor diverse 
leeftijds- en bevolkingscategorieën. De ruimtelijke 
relatie in dit verband is matig te noemen. 
De bezoekersdruk heeft soms zelfs illegale bouw
activiteiten tot gevolg en leidt daarnaast enerzijds 
tot een verhoogde parkeerdruk en anderzijds tot 

de behoefte aan meer toezicht en veiligheid. 
Een ander gevolg van de toenemende bezoe
kersdruk is snellere slijtage en een hogere 
omloopsnelheid van inrichtingselementen, en de 
toevoeging van nieuwe inrichtingselementen in 
verschillende stijlen. De bereikbaarheid voor ver
schillende omliggende wijken is matig tot slecht. 
De nieuwbouwlocatie Nieuw Terbregge is voor 
langzaam verkeer niet op het Kralingse Bos aan
gesloten. Vanuit Crooswijk is het Kralingse Bos 
voor fietsers en voetgangers slecht bereikbaar. 

De zuidwesthoek wordt bepaald door waterre
creatieve en watersportvoorzieningen. Deze zijn 
niet openbaar toegankelijk. De bedrijven langs de 
Kralingse Plaslaan leveren watersportartikelen, 
onderhoud en reparatie van boten en motoren, 
en winterstalling. Vanaf het Langepad en de 
Kralingse Plaslaan, tussen de Karmelweg en de 
Jericholaan, is er als gevolg van deze opstallen 
geen visuele relatie met de plas. 
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Bijzondere gebieden | 9 Zuiderpark 

Het park als geheel Het Zuiderpark is gerealiseerd in de jaren ’50 van 
de vorige eeuw. Het park werd samen met de 
aangrenzende zuidelijke en oostelijke naoorlogse 
wijken ontwikkeld. Met een oppervlakte van 225 
hectare is het veruit het grootste park van Rot
terdam Zuid en het op een na grootste park in de 
stad na het Kralingse Bos. 
Het Zuiderpark ligt als een groene buffer tussen 
de naoorlogse wijken Zuidwijk en Pendrecht en 
de oudere delen van Rotterdam Zuid. 
Het Zuiderpark is ontworpen in de zogenoemde 
volksparkstijl, waarbij het fysieke en geestelijke 
welzijn van de arbeidersbevolking centraal stond. 
Conform de volksparkgedachte is er in het park, 
naast diverse doelgroepspecifieke voorzieningen 
(zoals volkstuinen, sportvelden en een heem- en 
botanische tuin), een grote vrije buitenruimte 
aanwezig. 
De inrichting van het oorspronkelijke Zuiderpark 
is net als die van de meeste andere volksparken 
vrij zakelijk en sober. Hanekroot, de ontwerper 
van het park, ontwierp bewust geen sierpark 
maar een gebruikspark. 
Kenmerkend is de langgerekte vorm van het park. 
Het oorspronkelijke ontwerp is dooraderd met 
vrije langgerekte ruimten en weides die worden 
begrensd door hoog opgaande beplanting. Het 
ontwerp moest de illusie van ‘oneindige natuur’ en 
de suggestie van de vrije natuur oproepen. Dichte 
beplanting scheidde de meeste voorzieningen 
van de openbare parkstroken. 
De oorspronkelijke polderstructuur is in het 
Zuiderpark nauwelijks meer aanwezig. Alleen de 
Kromme Zandweg, een oud dijklint met daaraan 
een aantal oude boerderijen, is nog in het gebied 
aanwezig. 
De bouw van het sport- en tentoonstellingscom
plex Ahoy in 1970 had een flinke verkleining van 
het Zuiderpark tot gevolg. 
Aanvankelijk sloot het Zuiderpark goed aan bij 
de wensen en behoeften van de bewoners van 
Rotterdam Zuid. In de periode 2004 – 2009 is het 
Zuiderpark, op basis van een in 2001 vastgesteld 
plan, ingrijpend gerenoveerd en geherstructu
reerd. 
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9Door het gehele park heen is een ‘stadsweide’ 
aangelegd. Dit is een grote openbare ruimte die 
van oost naar west loopt en waarin bospercelen, 
waterpartijen en hoogteverschillen aanwezig zijn. 
Prominent in de stadsweide is een in oost-wes
trichting lopende route (de Promenade) voor voet
gangers, fietsers en skaters. Deze route vormt de 
koppeling tussen de belangrijkste programmaon
derdelen van het park. Daarnaast is het oppervlak 
van de vijvers vergroot, zijn de verbindingen tus
sen het park en de omgeving verbeterd en heeft 
de beplanting een meer open karakter gekregen. 
Doel van deze herstructurering was om van het 
Zuiderpark weer een modern stadspark te maken, 
dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van 
de bewoners van Rotterdam Zuid. De herstructu
rering is inmiddels  afgerond. 
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Bijzondere gebieden 

Karakteristieken en kwaliteiten per 
deelgebied 

In het Zuiderpark is een aantal deelgebieden te 
onderscheiden die elk hun eigen karakteristiek 
hebben. Het gehele Zuiderpark valt onder het 
gebiedstype recreatieve groengebieden 
NB: de indeling en de beschrijving van de karak
teristiek van de deelgebieden is deels afkomstig 
uit het bestemmingsplan Zuiderpark. 

1. Carnisse-eiland Historische linten en kernen 

2. Centraal Stedelijke groengebieden 

3. Kromme Zandweg e.o. 

4. Zuiderbegraafplaats e.o. 
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9Carnisse-eiland (deelgebied 1) 
Het deelgebied Carnisse-eiland ligt ten zuiden 
van de Carnissedreef; ingeklemd tussen de 
Lepelaarsingel en het tenniscomplex aan de 
Zuiderparkweg. In het gebied bevinden zich 
een speeltuin, sportvelden, een verpleeghuis en 
woningen voor ouderen. 

Centraal (deelgebied 2) 
In het centrale deel van het Zuiderpark bevindt 
zich de grote stadsweide. De in oost-west richting 
lopende Promenade ontsluit de verschillende pro
grammaonderdelen en kruist de door het gebied 
lopende noord-zuidroutes. 
De stadsweide omvat onder meer het intensief 
gebruikte Avontureneiland en meer extensieve 
natuurlijke ruimten zoals het Eilandenrijk. 
Het Avontureneiland is de grote publiekstrekker 
van het centrale deel. Het is aan de noordzijde 
van het Zuiderpark gesitueerd in de schil rondom 
Ahoy. Het heeft een intensief recreatieve invulling 
en omvat onder andere een grootschalige speel
tuin. Het Avontureneiland is met name bedoeld 
voor kinderen (en hun ouders). De heuvels op het 
eiland fungeren als basis voor het speellandschap 
(glijbaan, uitzichttoren e.d.). Langs de langge
rekte grote plas ligt een strandje. 
Het Eilandenrijk bestaat uit een aantal speel- en 
ligeilanden. De natuur- en belevingswaarde wordt 
verhoogd door de aanwezigheid van specifieke 
bomen en planten. In het Eilandenrijk zijn ver
schillende ruimtelijke beelden van groen aanwe
zig zoals weiden met bomen, boomgroepen met 
verschillende soorten onderbeplanting (struiken, 
hagen, kruidenlaag) en mantel-/zoomvegetaties. 
Langs de Oldegaarde is een aantal volkstuin- en 
sportcomplexen gelegen. 

Volkstuincomplex langs de Oldegaarde 

Het Eilandenrijk Het Avontureneiland 

De Promenade ontsluit de verschillende 

programmaonderdelen 
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Bijzondere gebieden 

Kromme Zandweg e.o. (deelgebied 3) 
Dit gebied heeft een landelijke uitstraling.  De 
Kromme Zandweg is een oud bebouwingslint uit 
de oorspronkelijke polderstructuur. Het Waaltje 
is een restant van een vroegere dijkdoorbraak. 
Rondom de as van de Kromme Zandweg en het 
Waaltje bevindt zich een aantal karakteristieke, 
monumentale gebouwen zoals landhuis de 
Oliphant, een molen en een tweetal boerderijen. 

Zuiderbegraafplaats e.o. 
(deelgebied 4) 
De uitstraling van dit gebied wordt bepaald door 
de Zuiderbegraafplaats, het crematorium en de 
volkstuincomplexen. Het in het deelgebied aan 
wezige openbare groen is vooral van betekenis 
voor de aanliggende woonbuurten van Zuidwijk. 
Bebouwing en inrichtingselementen 
In het masterplan voor het Zuiderpark (2001) is 
een onderscheid gemaakt tussen drie groepen 
bebouwing, namelijk: 
• verenigingsgebouwen 
• kiosken 
• attractiegebouwen 

Elk gebouw in het Zuiderpark behoort tot een van 
deze drie groepen. De verenigingsgebouwen zijn 
niet al te opvallend en in beeldtaal (architectuur) 
en kleur- en materiaalgebruik tamelijk neutraal. 
De kiosken zijn vrij opvallend vormgegeven maar 
met terughoudend kleurgebruik. Het kleur- en 
materiaalgebruik en de architectuur van de attrac
tiegebouwen is opvallend. 
Straatmeubilair, informatieborden en andere 
inrichtingselementen hebben een uniforme uit
straling. 

Oude bebouwing langs de Kromme Zandweg. 

Architectuur kiosk. Straatmeubilair Zuiderpark. 

Straatmeubilair Zuiderpark. 
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9Ruimtelijke dynamiek 

In de afgelopen jaren is het Zuiderpark grondig 
gerenoveerd en geherstructureerd. Doel van deze 
renovatie is om het park om te vormen tot een 
modern volkspark dat aansluit op de wensen en 
behoeften van de bewoners van Rotterdam Zuid. 
Daarnaast zijn achterstanden weggewerkt op het 
gebied van beheer. 
Hoewel de herstructurering is afgerond zijn er 
voor de komende jaren nog wel enkele bouwplan
nen te verwachten. Deze zullen vooral gerela
teerd zijn aan de in het park aanwezige voorzie
ningen. 

Zuiderpark na herstructurering. 
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Bijzondere gebieden | 10 De Ruit en de hoofdwegenstructuur 

10 De structuur als geheel De Rijkswegenstructuur (de Ruit) en de Hoofd-
wegenstructuur zijn de meest intensief gebruikte 
wegenstructuren van Rotterdam. 
De Hoofdwegenstructuur bestaat uit een netwerk 
van invalswegen en doorgaande routes dat de 
verschillende wijken van de stad met elkaar en 
met de omgeving verbindt. 
De Ruit bestaat uit het netwerk van snelwegen 
dat Rotterdam en de haven verbindt met aangren
zende gemeenten en met het achterland. 
Vanwege de hoge gebruiksfrequentie zijn de Ruit 
en de Hoofdwegenstructuur belangrijk voor het 
totaalbeeld van de stad en is daarom het bij
zondere niveau van welstandstoetsing erop van 
toepassing. Omdat de opzet en het beheer van de 
Ruit verschillen van de opzet en het beheer van 
de Hoofdwegenstructuur, is in de typebeschrijving 
en in de criteria tussen beiden een onderscheid 
gemaakt. 
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10 Karakteristieken, kwaliteiten en ruimtelijke dynamiek per structuur 

Kaart van de Ruit en de hoofdwegenstructuur. 

Hoofdwegenstructuur 

De Ruit 
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Bijzondere gebieden 

10 De Ruit 
De Ruit van Rotterdam wordt gevormd door 
een netwerk van snelwegen dat door en om het 
stedelijke gebied van Rotterdam heen loopt. De 
Ruit wordt gebruikt als doorgaande route, als 
verbinding tussen de agglomeratie en het achter
land en als route voor lokaal verkeer, en fungeert 
daardoor als ‘etalage’ van de stad. 
De Ruit bestaat uit vier assen, alle vier rijks
wegen: de A4 (in het westen), de A15/N15 (in 
het zuiden), de A16 (in het oosten) en de A20 
(in het noorden). De Ruit als zodanig is niet het 
resultaat van een totaalontwerp maar is over een 
periode van dertig jaar gepland, uitgevoerd en tot 
Ruit geworden. De Ruit werd in 1973 als geheel 
officieel geopend en is vanaf dat moment steeds 
verder uitgebreid, gerenoveerd en veranderd. 
Zowel de Ruit zelf als het direct aangrenzende 
gebied behoren tot de meest dynamische delen 
van de stad. In 1990 kreeg de Ruit officieel de 
naam ‘Ring Rotterdam’. 
De Ruit is 42 kilometer lang en voert over het 
grondgebied van zeven gemeenten. De hoek
punten worden gevormd door het Kethelplein 
(noordwest), het Terbregseplein (noordoost), Rid
derkerk (zuidoost) en het Beneluxplein (zuidwest). 
Op zestien plaatsen bevinden zich op- en afritten. 
Knooppunten zijn fors van afmeting; zij nemen elk 
een oppervlakte in beslag die vergelijkbaar is met 
de Kralingse Plas. 
De snelwegen van de Ruit zijn oorspronkelijk 
ontworpen als een autonoom systeem rondom het 
toenmalige stedelijke gebied. Tegenwoordig lopen 
ze voor een groot deel door het bebouwde gebied 
en maken ze deel uit van het stedelijke bouw
werk. Op enkele plekken, zoals vanaf de Van 
Brienenoordbrug en nabij de Spaanse Polder, is 
er een zeer goed uitzicht op het stedelijke gebied 
van Rotterdam als geheel en op de skyline van 
het stadscentrum in het bijzonder. Daarnaast kan 
men langs delen van de A4 en de A15/N15 duide
lijk de maat en de schaal van de Haven ervaren. 

De ruimtelijke dynamiek van de Ruit is hoog. Op 
veel plaatsen is er sprake van grote verkeersdruk 
en is herinrichting noodzakelijk. In de laatste jaren 
zijn veel nog beschikbare bouwlocaties langs de 
Ruit ontwikkeld als bedrijven- of kantorenlocatie. 

De Ruit is een grootschalige en gecompliceerde 
structuur, een landschap (in wording). Het aan
zien van de onderdelen van de Ruit wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de verkeers
infrastructuur zelf (de verkeersmachine en het 
inbouwpakket). Tot de verkeersmachine behoren 
onder meer het profiel en de indeling van de weg, 
de knopen en lussen, tunnels, bruggen en op- en 
afritten. Het ontwerp van deze elementen wordt 
in belangrijke mate bepaald door veiligheidsas
pecten.  
Het inbouwpakket bestaat onder meer uit beweg
wijzering, lichtmasten, verlichting, de vangrail en 
de route-informatiepanelen. Het ontwerp van het 
inbouwpakket wordt in belangrijke mate bepaald 
door functionele aspecten. Tot het inbouwpakket 
behoren ook geluidsschermen en geluidswallen 
langs de weg en de daarbij behorende kunstwer
ken. De vormgeving en het materiaal- en kleur
gebruik van geluidsschermen en geluidswallen 
kunnen zeer verschillend zijn. 

A20 ter hoogte van de Ceintuurbaan. 

A15 ter hoogte van het Vaanplein. 
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Bijzondere gebieden 

De hoofdwegenstructuur 
De Hoofdwegenstructuur bestaat uit het netwerk 
van invalswegen en doorgaande routes dat de 
verschillende wijken van Rotterdam met elkaar 
verbindt. Met elkaar zijn dit de meest intensief 
gebruikte wegen binnen de stedelijke ruimte. De 
Hoofdwegenstructuur is daarmee meer dan alleen 
een verkeersstructuur. Vanwege de enorme 
gebruiksfrequentie is het ook de ‘etalage’ van de 
stad. 

Niet alle wegen en straten die tot de Hoofdwegen-
structuur behoren hebben hetzelfde karakter. 
Dit komt mede omdat de profielen van de wegen 
en straten van de Hoofdwegenstructuur en de 
inrichting van de openbare ruimte erlangs per 
locatie sterk kunnen verschillen. Daarnaast kan 
de karakteristiek van de bebouwing langs de 
Hoofdwegenstructuur variëren, omdat die door 
uiteenlopende wijken/gebieden loopt, met als 
gevolg dat het aanzien en de uitstraling van de 
Hoofdwegenstructuur in Ommoord bijvoorbeeld 
sterk verschilt van het aanzien en de uitstraling 
van de Hoofdwegenstructuur in de binnenstad of 
in Blijdorp/ Bergpolder. 
Karakteristiek voor de Hoofdwegenstructuur als 
geheel is ook dat nadrukkelijk verschillende weg
gebruikers erdoor worden bediend: voetgangers, 
fietsers en auto’s, openbaar vervoer, doorgaand 
verkeer, maar ook bestemmingsverkeer en buurt
bewoners. Stoep, fietspad, rijweg, tram, ventweg 
en bermen liggen soms in een breed profiel naast 
elkaar; elders worden alle vervoermiddelen in 
smalle banen geperst. 
Kenmerkend is het intensieve gebruik dat van de 
Hoofdwegenstructuur wordt gemaakt, waardoor 
deze als geheel aan snelle slijtage onderhevig 
is. Ontwikkelingen voltrekken zich ook snel: 
het gebruik groeit, waardoor de wegprofielen 
veranderen, het inbouwpakket toeneemt en de 
wanden aan de verkeersdruk worden aangepast, 
het gebruik van de plint verandert en de reclame 
toeneemt. 

De ruimtelijke dynamiek langs de Hoofdwegen-
structuur is hoog. Vaak is er sprake van een 
hoge en steeds verder toenemende verkeers- en 
gebruiksdruk. Uitbreiding van de verkeersma
chine in combinatie met een groter inbouwpakket 
is daardoor soms noodzakelijk. Daarnaast worden 
er langs de Hoofdwegenstructuur vaak groot
schalige bouwprojecten (bijvoorbeeld hoogbouw) 
gerealiseerd. 
Het ruimtelijke beeld van de Hoofdwegenstruc
tuur wordt bepaald door een combinatie van 
een aantal elementen die betrekking hebben 
op het karakter van de bebouwing erlangs en 
op de verkeersinfrastructuur zelf. Net als bij de 
Ruit is de verkeersinfrastructuur opgebouwd uit 
de verkeersmachine en het inbouwpakket. De 
verkeersmachine bestaat uit onder meer fiets
paden, trottoirs, viaducten, bruggen, lichtmasten 
en het profiel en de indeling van de weg. Tot het 
inbouwpakket behoren in de openbare ruimte 
geplaatste objecten zoals straatmeubilair, recla
memasten, kiosken, standplaatsen en verkeers
en nutsgebouwtjes. Ten slotte speelt de bomen-
structuur een belangrijke rol in de uitstraling van 
de openbare ruimte en de profielopbouw van de 
wegen. Bomen vormen langs de hoofdwegen-
structuur belangrijke ruimtelijke elementen, die 
soms op regelmatige afstand van elkaar worden 
geplant zoals bij lanen en boulevards, en soms 
juist in groepjes bij elkaar worden geplant, zoals 
bij parkways. 

Schieweg in Blijdorp-Bergpolder. 

Rooseveltweg in Ommoord. 
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Vogelvlucht N15 Driehavenbrug en Driehavenspoorbrug. Vogelvlucht A20 nabij Straatweg en Gordelweg. 

Vogelvlucht Rooseveltweg in Ommoord. Vogelvlucht Schieweg in Blijdorp Bergpolder. 
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Bijlagen 

Woordenlijst Aanbouw 
Grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan 
een gevel van een gebouw. 

Achtertuingebied 
Erf aan de achterkant en aan de niet naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 
m van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

Afdak 
Dak dat is aangebracht tegen een muur of gebouw 
om tegen neerslag te beschermen. 

Amorf 
Zonder herkenbare vorm. 

Antennedrager 
Antennemast of andere constructie bedoeld voor de 
bevestiging van een antenne. 

Antenne-installatie 
Installatie bestaande uit een antenne, een anten
nedrager, de bedrading en de al dan niet in een of 
meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de 
daarbij behorende bevestigingsconstructie. 

Architectonische eenheid 
Een gebouw of een groep van gebouwen met een 
vergelijkbaar uiterlijk en die in één keer is gereali
seerd 

Asymmetrische kap 
Zadeldak waarbij de lengten van de dakvlakken aan 
weerszijden van de nok ongelijk zijn, bijvoorbeeld 
toegepast bij woningen met aan de voorzijde een 
gevel van twee lagen en aan de achterzijde een 
gevel van één laag. 

Balustrade 
Een balustrade is een hekwerk of afzetting aan de 
rand van bijvoorbeeld een balkon, trap, daktuin, ter
ras of brug. 

Band
 
Horizontale versiering in de gevel in afwijkend mate
riaal, bijvoorbeeld natuursteen of stucwerk.
 

Basement
 
Plint, onderste deel van een gebouw.
 

Bedrijfsbebouwing
 
Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen,
 
werkplaatsen en loodsen, met meestal een utilitair
 
karakter.
 

Belendend
 
Naastgelegen.
 

Bestrating
 
Verharding in de vorm van straatstenen of tegels.
 

Betonpanelen
 
Platte (rechthoekige) betonnen bouwelementen,
 
bijvoorbeeld toegepast in een gevel.
 

Bijbehorend bouwwerk
 
Functioneel met een zich op hetzelfde perceel
 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet
 
tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of
 
ander bouwwerk met een dak.
 

Bijgebouw
 
Gebouw dat bij een hoofdgebouw hoort en los
 
van het hoofdgebouw op het erf of de kavel staat,
 
meestal bedoeld als schuur, tuinhuis of garage.
 

Blinde muur of gevel
 
Gevel of muur zonder raam, deur of andere opening.
 

Boeibord
 
Opstaande kant van een dakgoot of dakrand,
 
meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal.
 

Borstwering
 
Lage dichte muur tot borsthoogte.
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Bijlagen 

Bouwblok 
Een aan alle zijden door straten en wegen 
begrensde groep gebouwen. 

Bouwlaag 
Verdieping van een gebouw. 

Bovenbouw 
Het bovendeel van een gebouw; heeft meestal 
betrekking op de schuine kap van een huis met de 
daarbij behorende kopgevels. 

Bovendorpel 
Bovenste horizontale regel van een deur- of raamko
zijn, of van een raam of deur. 

Bungalow 
Meestal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken 
op de begane grond zijn gesitueerd. 

Carport 
Afdak om auto onder te stallen, meestal bij een 
woning. 

Console 
Vooruitspringend, ondersteunend deel van een 
gevel. 

Cordonlijst 
Lijst rond een muurrand. 

Coulissen 
Laagsgewijze begrenzing. 

Dak 
Afdekking van een gebouw, vlak of hellend, waarop 
dakbedekking is aangebracht. 

Dakhelling 
De hoek van het dak. 

Dakkapel 
Uitgebouwd dakvenster. 

Daknok 
Hoogste punt van een schuin dak. 

Dakopbouw 
Uitbouw vanuit de dakvoet, met als doel het toevoe
gen van een woonlaag. 

Dakopgang 
Toegang naar een plat dak 

Dakraam 
Raam in een hellend dak. 

Dakrand 
De rand van een dakvlak (deze bestaat meestal uit 
een boeiboord soms gecombineerd met een goot) 

Dakvlak 
Het aangesloten deel van dak (nb; een dak kan uit 
meerdere dakvlakken bestaan) 

Dakvoet 
Laagste punt van een schuin dak. 

Detail 
Ontmoeting van verschillende bouwdelen, zoals 
gevel en dak of gevel en raamkozijn. 

Detaillering 
Het op specifieke wijze samenstellen van een onder
deel van een gebouw uit verschillende materialen 

Diffuusheid 
Gelaagdheid, meervormigheid. 

Drager en invulling 
De drager is de constructie van een gebouw, 
waaraan de invulling is toegevoegd ter bescher
ming tegen weer en wind (heeft vooral betrekking 
op gebouwen uit de jaren ‘50 en ‘60, waarbij het 
verschil tussen drager en invulling werd gebruikt om 
de woningen in een groot gebouw of een rij huizen te 
onderscheiden). 

Duurzaam 
Niet onderhevig aan snelle slijtage of zichtbare 
veroudering. 

Ensemble 
Architectonisch en stedenbouwkundig composito
risch geheel van meerdere panden. 

Erf 
Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daar
van, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het 
gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestem
mingsplan of een beheersverordening van toepas
sing is, deze die inrichting niet verbieden. 

Erfafscheiding 
Grens tussen twee erven of tussen een erf en het 
openbaar gebied. 

Erker 
Kleine toevoeging van ten hoogste één bouwlaag 
aan de gevel van een gebouw, meestal uitgevoerd in 
metselwerk, hout en/of glas. 

Flat 
Appartement in een groot woongebouw; groot woon
gebouw met meerdere appartementen. 

Galerij 
Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die 
toegang verschaft tot de afzonderlijke woningen. 

Gedekte kleuren 
Zachte, niet-felle kleuren. 

Geleding 
Verticale, horizontale of figuratieve indeling van de 
gevel door middel van gevelopeningen, metselwerk, 
inspringingen of andere gevelkenmerken en -detail
leringen. 

Gevel 
Buitenmuur van een gebouw (afhankelijk van de 
situering de voor-, zij- of achtergevel). 
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Gevelterras 
Terras dat direct aan de gevel is gelegen. 

Gevelwijziging 
Het zodanig veranderen van een deel of het geheel 
van de gevel van een woning of gebouw dat daar
door het aanzicht verandert. 

Hoofdgebouw 
Het gebouw op een perceel dat gelet op de bestem
ming als meest belangrijk is aan te merken. 

Individueel gebouw 
Zelfstandig, op zichzelf staand gebouw. 

Industriebebouwing 
Gebouwen met een industriële bestemming. 

Kapvorm 
Vorm van het dak 

Kavel 
Grondstuk, kadastrale eenheid. 

Kop 
De kleinste kant van een rechthoekige vorm; bijvoor
beeld bij een langgerekt gebouw of een balk. 

Kozijnwijziging 
Het vervangen of veranderen van een kozijn, ven
ster, raam, deur of gevelpaneel. 

Laag 
Zie bouwlaag. 

Lak 
Afwerklaag van schilderwerk. 

Latei 
Draagbalk boven gevelopening. 

Lessenaarsdak 
Dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak. 
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Lichtkoepel 
Raamconstructie in een plat dak, in de vorm van een 
koepel. 

Lijst 
Een, meestal versierde en geprofileerde, rand, 
bijvoorbeeld als bekroning van de bovenzijde van 
een gevel. 

Lijst- en loftwerk 
Toevoeging aan een gebouw in de vorm van een 
lijst, galerij o.d. 

Loggia 
Balkon achter een gevel. 

Luifel 
Een plat uitgebouwd afdak, vaak boven een deur. 

Maaiveld 
Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk 
omgeeft, de grens tussen grond en lucht. 

Mansardedak 
Dakvorm waarbij het onderste deel van het dak stei
ler is dan het bovenste deel, waardoor een geknikte 
vorm ontstaat. 

Massa 
Volume van een gebouw of bouwdeel. 

Metselverband 
Het zichtbare patroon van metselwerk. 

Middenstijl 
Verticaal deel in het midden van een deur- of raam
kozijn. 

Morfologie 
Betreffende de vorm van het gebouw als geheel. 

Negge 
Terugspringende kant van een muur bij de kozijnen. 
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Nok 
Bovenste rand van een dak 

Onderbouw 
Het ondergedeelte van een gebouw, bijvoorbeeld de 
begane grond van een huis met een zadeldak. 

Ondergeschikt 
Voert niet de boventoon. 

Ontsluiting 
De toegang tot een gebied, terrein of gebouw. 

Opbouw 
Bovenbouw; bovenste gedeelte van een bouwwerk 
dat is geplaatst op de onderbouw, 

Openbaar toegankelijk gebied 
Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, 
van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, 
parken, plantsoenen en ander openbaar gebied, niet 
zijnde water, dat voor publiek algemeen toegankelijk 
is. 

Opkapping 
Nieuw aangebrachte kap. 

Oriëntatie 
De richting van (de belangrijjkste gevel van) een 
gebouw. 

Overkapping 
Bouwkundige afdekking van een (open) ruimte met 
een hellend vlak. 

Overstek 
Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het 
eronder gelegen deel. 

Paneel 
Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting. 

Penant 
Smal buitenmuurgedeelte tussen ramen of deuren. 
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Plaatmateriaal 
Bouwmateriaal dat in plaatvorm wordt geleverd, 
zoals hout (triplex en multiplex), kunststof (bijv. 
trespa) of staal (vlak of met profiel). 

Plint 
Een duidelijk te onderscheiden horizontale strook 
aan de onderzijde van een gebouw. 

Portiek 
Gemeenschappelijk trappenhuis. 

Profielbreedte 
Breedte van kozijnhout, raamhout of lijstwerk. 

Profieldiepte 
Dikte van kozijnhout, raamhout of lijstwerk. 

Raamindeling 
Nadere onderverdeling van een vensteropening. 

Redengevende omschrijving 
De officiële tekst die wordt gemaakt bij de aanwijzing 
van een bouwwerk tot beschermd monument. Het 
is een beschrijving van de karakteristieken van het 
bouwwerk. 

Renovatie 
Vernieuwing van een gebouw. 

Rijtjeshuis 
huis als onderdeel van een reeks aaneengebouwde, 
gelijkende woningen. 

Roedeverdeling 
De indeling van het raam in verschillende vlakken 
(de roeden zijn de raamstukken die deze verdeling 
maken) 

Rollaag 
Horizontale rij verticaal geplaatste stenen boven een 
gevelopening of aan de bovenzijde van een gemet
selde wand. 

Rooilijn 
Lijn die de grens aangeeft waarlangs maximaal mag 
worden gebouwd. 

Schilddak 
Dak dat uit vier schuine dakvlakken bestaat, die in
 
een daknok samenkomen.
 

Schuine kap
 
Hellende afdekking van een ruimte.
 

Schuur
 
Bijgebouw ten behoeve van opslag.
 

Semi-transparant
 
Enigszins doorzichtig.
 

Situering
 
Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving.
 

Spiegelend glas
 
Zie zonwerend glas.
 

Stedenbouwkundige eenheid
 
Een buurt of enkele bouwblokken die zijn gereali
seerd op basis van hetzelfde stedenbouwkundig
 
plan.
 

Straatwand
 
Een serie van gebouwen die tezamen een wand
 
vormen en de ruimte van de straat begrenzen.
 

Suburbaan
 
Gelegen in een woonwijk aan de rand van de stad.
 

Tactiliteit
 
Duidelijkheid/tastbaarheid van de structuur van een
 
materiaal.
 

Textuur 
De voelbare structuur van een materiaal (bij met
selwerk dus de oneffenheden van de steen en het 
voegwerk). 

Topgevel 
Een gevel waarvan het bovenste deel min of meer 
in een punt uitloopt en die zich meestal aan de korte 
zijde van een gebouw bevindt. 

Transparant 
Doorzichtig. 

Uitbouw 
Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat recht
streeks vanuit het gebouw toegankelijk is. 

Vlechtwerk 
Kruislings verwerkte houten stroken. 

Voorgevel 
De gevel aan de voorzijde van een gebouw. Omdat 
deze gevel vaak de voornaamste gevel is, is deze 
veelal het rijkst gedecoreerd. 

Voorgevellijn 
Denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van 
een bouwwerk loopt. 

Voorgevelrooilijn 
Voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestemmings
plan, de beheersverordening dan wel de gemeente
lijke bouwverordening. 

Voorkant 
De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de 
voorzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en 
het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voorzo
ver die zijde direct grenst aan de weg of openbaar 
groen. 

Voortuingebied 
Erf dat geen onderdeel is van het achtertuingebied. 

Vormentaal 
De wijze waarop verschillende vormen zijn toege
past. 
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Windveer 
Plank aan weerskanten van een pannendak, beves
tigd langs de buitenste rij pannen. 

Woningbreedte 
De breedte van de woning. NB: bij woning in een 
woningrij loopt de woningbreedte van het midden 
van de woningscheidende muur aan de ene kant tot 
het midden van de woningscheidende muur aan de 
andere kant. 

Zadeldak 
Dak dat uit twee gelijkhellende dakvlakken bestaat, 
die in een daknok samenkomen. 

Zijgevellijn 
Denkbeeldige lijn die strak langs de zijgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen loopt 

Zijkant 
De zijgevel, het zij-erf en het dakvlak aan de zijkant 
van een gebouw. 

Zonnecollector 
Collector waarmee warmte wordt opgewekt, die via 
een warmwateropslag meestal gebruikt wordt voor 
het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik. 

Zonnepaneel 
Paneel dat elektriciteit opwekt uit daglicht voor de de 
elektriciteitsvoorziening van een bouwwerk. 

Zonwerend glas 
Glas dat door samenstelling, kleuring en/of coating 
zonnewarmte tegenhoudt en dat donker of spiege
lend oogt. Deze samenstelling heeft invloed op de 
daglichttoetredingsfactor (LTA) en de buitenlicht
reflectiewaarde (BLR). Wanneer de LTA gedeeld 
door de BLR kleiner wordt dan 3 wordt het zicht van 
buiten naar binnen belemmerd. 
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