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 hoofdstuk 1 InleIdIng 

De Transformatiezone is een herstructureringsgebied in het zuidelijke deel van 
Pendrecht. Zij maakt deel uit van een omvangrijke transformatieopgave die in de 
stadsvisie als “Dubbelslag op Zuid” is benoemd. Gemeente en woningbouwcorpo
raties hebben een extra investeringsprogramma voor Rotterdam Zuid opgesteld 
met als doel een inhaalslag te maken waarbij sociaal-economische en fysieke 
problemen integraal worden aangepakt. 

Leeswijzer 
Het stedenbouwkundige plan voor de Transformatiezone beslaat twee deelgebie
den: de Tiengemetenbuurt en de Ossenissebuurt. Per deelgebied worden 
criteria vastgesteld. Hoofdstuk 1 betreft het gebied, de reden voor het opstellen van 
deze welstandsparagraaf en de betekenis van een welstandsparagraaf. 
In hoofdstuk 2 wordt de context waarin de herstructurering plaatsvindt toegelicht. 
In hoofdstukken 3 en 4 worden de specifieke criteria voor de twee deelgebieden 
beschreven. 

1.1 Proces 
De Transformatiezone wordt gefaseerd getransformeerd, met als richtinggevend 
kader het Masterplan Pendrecht. Voorafgaand aan de verschillende bouwplanfases 
wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit stedenbouwkundige plan zorgt 
voor samenhang en afstemming van de verschillende bouwplannen en legt de ste
denbouwkundige randvoorwaarden voor de verschillende deelgebieden vast. Deze 
Welstandsparagraaf sluit aan bij het stedenbouwkundige plan en verschaft criteria 
waarmee beoordeeld kan worden in welke mate een plan binnen het gebied past. 

1.2 Koepelnota Welstand 
Op 29 april 2004 is door de gemeenteraad de Koepelnota Welstand Rotterdam 
vastgesteld. Aanleiding hiertoe was het feit dat volgens de vernieuwde Woningwet 
2003 welstandstoetsing alleen nog mag plaatsvinden indien daarvoor van tevoren 
welstandscriteria zijn vastgesteld. Voor indiening van een bouwplan dient duidelijk 
te zijn aan welke welstandseisen dat bouwplan moet voldoen. 
In de Koepelnota Welstand valt Pendrecht onder “stempel- en strokenbouw”. 

1.3 Ontwikkelingsgebieden 
Voor sommige gebieden is de verandering van de gebouwde omgeving dermate 
ingrijpend dat de gebiedstypen uit de Koepelnota geen uitgangspunt kunnen zijn 
voor toetsing op de relatie met de omgeving. Het is noodzakelijk om voor dergelijke 
ontwikkelingsgebieden een welstandsparagraaf op te stellen. In de uitwerkingsfase, 
toetst de Commissie voor Welstand en Monumenten plannen voor ontwikkelingsge
bieden op basis van een vastgestelde welstandsparagraaf. 

1.4 Welstandsparagraaf 
Een welstandsparagraaf is een bestuurlijk goedgekeurd document waarin de 
welstandscriteria zijn opgenomen voor een ontwikkelingsgebied. De welstands
paragraaf moet worden vastgesteld door de (deel)raad nadat het wettelijk voorge
schreven inspraaktraject is doorlopen. De welstandsparagraaf vervangt de criteria 
‘stempel- en strokenbouw’ in de Koepelnota. Dit vanwege de individualisering en de 
daarmee gepaard gaande verandering in gebruik, de bezetting van de woningen, 
de woonwensen en de veranderende parkeervraag. 
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hoofdstuk 2 Context 
2.1 Plangebied 

De Transformatiezone is een langgerekte zone tussen de Sliedrechtstraat en de 
Ossenisseweg/ Abbenbroekweg. De zone ligt in het zuidelijke deel van Pendrecht 
en wordt in tweeën gedeeld door de Burghsluissingel. Het oostelijke deel behoort 
bij de Tiengemetenbuurt, het westelijke deel bij de Ossenissebuurt. 

De eenheid van de beide ‘woonvelden’ (gebieden waarbinnen gewoond wordt en 
die door de structuur binnen een wijk van elkaar onderscheiden kunnen worden 
zie bladzijde 9) is in de loop der tijd minder herkenbaar geworden. Daarom is er 
behoefte aan meer duidelijkheid. Een belangrijk uitgangspunt is het versterken 
van de hoofdstructuur van Pendrecht, waarin elk woonveld een eigen karakter 
krijgt. 

Voor de twee deelplannen bestaat de opgave uit het zoeken van aansluiten bij de 
omliggende bebouwing. Tegelijkertijd moet er een standaard gezet worden voor 
toekomstige veranderingen in de omgeving. 
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2.2 Cultuurhistorie 
De bundel “van Pendrecht tot Ommoord, geschiedenis en toekomst van de 
naoorlogse wijken in Rotterdam” geeft een mooi beeld van de planvorming in 
Pendrecht. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste (ruimtelijke) 
eigenschappen van Pendrecht zoals die in de bundel geschetst zijn. 
Pendrecht is ontworpen door Lotte Stam-Beese, die werkzaam was bij de voor
loper van de dS+V. Het totale plangebied meet ongeveer 105 ha en telt ca. 5750 
woningen. Pendrecht is de eerste wijk in Nederland waar de herhaalbare woon
eenheid (een aantal woningen die een samenhangend sociaal en ruimtelijk geheel 
vormen) is toegepast. Deze wooneenheid is herkenbaar terug te vinden in de 
vorm van een stempel die veelvuldig herhaald wordt. Pendrecht is gebouwd vol
gens de 'wijkgedachte', waarvan de wooneenheid een uitwerking is. Karakteristiek 
voor de opbouw van de wijk is de ruimtelijke continuïteit, bepaald door de door
gaande ritmiek en de gespiegelde wooneenheden. De buurten zijn ruimtelijk niet 
afgebakend; de woonomgeving en de diverse categorieën omliggend groen lopen 
in elkaar over. 

Wijkgedachte 
De wijk past als eenheid binnen de grotere cirkel van de stad en het stadsgewest. 
Door de bewoners in duidelijk omgrensde wijken onder te brengen met een eigen 
centrum met winkels en sociale, culturele en medische voorzieningen, zou de 
sociale verbrokkeling en massaliteit van de grote stad worden tegengegaan. 

Hoofdstructuur 
Pendrecht is opgebouwd rondom een geometrisch stramien van wijkontsluitende 
hoofdwegen en waterlopen. De richting oost-west lopende Slinge deelt de wijk op 
in een noordelijke en een zuidelijke helft en fungeert tegelijkertijd als verbinding 
met de centra van de wijken Zuidwijk en Lombardijen. 
De twee richting noord-zuid lopende singels, die in het midden van de wijk in 
elkaars verlengde liggen en bij het centrum onderbroken zijn, delen de wijk op in 
een oostelijk en een westelijk deel. De hoofdstructuur deelt de wijk in in vier buur
ten of ‘woonvelden’, elk opgebouwd uit 800 tot 1200 woningen. 

Buurten 
De vier buurten worden opgedeeld in wooneenheden. De wooneenheid bestaat 
uit langgerekte gestapelde bouw en korte rijtjes laagbouw rond een gemeen
schappelijke tuin. De gestapelde bouw is afwisselend drie en vier lagen hoog, 
de laagbouw een tot twee lagen. De gestapelde bouw staat steevast in noord
zuidrichting, de laagbouw in oost-westrichting. De rooilijn van de bebouwing 
is wisselend. De bebouwing staat nooit in één lijn, zodat doorzichten naar de 
gemeenschappelijke tuin en de koppen van de bebouwing het beeld bepalen. De 

wooneenheden zijn gespiegeld gerangschikt. Door deze spiegeling zijn de woon
straten consequent afwisselend als speelstraat en verkeersstraat ontworpen. De 
verkeersstraten lopen tussen 4-lagen-hoge bebouwing, de speelstraten tussen 
3-lagen-hoge bebouwing. Dit onderscheid is gemaakt in een tijd dat het autover
keer toenam. Een eentonig beeld is voorkomen door de verschillende bouwhoog
tes en de verschillen in inrichting van tuinen en plantsoenen, straten en paden. 

Groenstructuur 
De groenstructuur maakt samen met de architectuur deel uit van het totaalconcept 
van de wijk. Het uitgangspunt was het vormen van continue ruimten. 
Tussen 1949 en 1951 werkte Stam-Beese in samenwerking met groenontwerper 
Wim Boer aan een algemeen beplantingsplan, dat de samenhang in de gehele 
wijk verhoogde. Een belangrijke karakteristiek van dit plan wordt gevormd door de 
rijen Italiaanse populieren die alle noord-zuid lopende verkeersstraten flankeren. 
Boer ontwierp de collectieve tuinen tussen de nieuwe open blok- en strokenver
kavelingen zodanig, dat er op verschillende manieren gebruik van kon worden 
gemaakt. Mede door aanpassingen in het stedenbouwkundige plan kwam nog 
voor de uitvoering het overkoepelende groenconcept onder druk te staan en ging 
de duidelijkheid van het plan van 1951 verloren. Daar stond in 1953 de introductie 
van de populieren tegenover, die parallel aan de laagbouwblokjes in de gemeen
schappelijke tuin de overgang naar de nabijgelegen hoogbouw (4/5 lagen) in 
visueel opzicht verzachtten. De consequente toepassing van dit groene scherm 
in elke wooneenheid zorgde voor een heldere en herkenbare samenhang in het 
groenontwerp. 

buurt-ensamble
Algemeen 

Lotte Stam-Beese 

op locatie 

wijk buurt stempel 

wijk woonveld wooneenheid 

Pendrecht Tiengemetenbuurt 
Ossenissebuurt 

tabel: vocabulaire opbouw van Pendrecht 
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2.3 Masterplan Pendrecht 
Het Masterplan Pendrecht is in december 2004 vastgesteld. Het Masterplan 
beschrijft de huidige en toekomstige ontwikkelingen in Pendrecht. Het is de basis 
(geweest) voor een nieuw bestemmingsplan en voor de gebiedsafspraken tussen 
de gemeente en de woningcorporaties. 

In het Masterplan Pendrecht zijn de volgende ambities vastgelegd: 
- het versterken van de uitstraling van de wijk aan de randen. 
- het verbeteren van de aansluiting op het stedelijke netwerk. 
- het vernieuwen en beter verbinden van de groenstructuur met stedelijke groen 

gebieden. 
- het aanbrengen van meer differentiatie in de woningvoorraad naar prijs, type en 

eigendomsvorm. 
- het versterken van de verschillen én de samenhang in de woonvelden. 
- het versterken van het specifieke karakter van de hoofdstructuur 
- het differentiëren van de gemeenschappelijke tuinen en het onderscheid maken 

tussen openbaar en semi-openbaar gebied. 
- het aanbrengen van meer eenheid in materiaalgebruik: verhardingen, verlichting 

en straatmeubilair. 
- het respecteren of herstellen van de bomenstructuur. 

Het belangrijkste uitgangspunt van Pendrecht is een zodanige versterking van de 
ruimtelijke hoofdstructuur, dat er verschillende gebieden een meer eigen karakter 
kunnen krijgen. Zonder dat van vergaande verbrokkeling sprake is. Dit geld in zijn 
algemeenheid voor Pendrecht. In de Transformatiezone is hier beschreiden mee 
omgegaan en wordt er voor een groot deel vastgehouden aan de Stempel en 
Stroken bouw. Er wordt gewerkt met een herhaling van reeksen van bebouwing, 
overeenkomstig de huidige situatie. Daarnaast worden bijzondere bebouwing en 
grotere open ruimtes geïntroduceerd. De uitwerking van de Tiengemetenbuurt 
en de Ossenissebuurt bewerkstelligt de verweving van deze gebieden met hun 
omgeving. 
In de Tiengemetenbuurt is vanwege de renovatie van een groot deel van de 
bebouwing de ruimte voor verschillende verkavelingsvormen beperkt. Hier ligt 
het accent in de woningbouw op middelduur en sociaal en gestapeld. In de 
Ossenissebuurt is de transformatie ingrijpender en is er dus meer ruimte voor ver
schillende verkavelingsvormen. Het accent ligt vooral op grondgebonden wonin
gen in de koopsector. Dit hangt samen met de grote hoeveelheid eigen woning
bezit in de omgeving. Het gebied wordt omsloten door woningbouw in stempels. 
Centraal in de zone ligt de Burghsluissingel. De omgeving van de singel wordt 
geaccentueerd met een woonmilieu dat past bij het centrumgebied, vooral appar
tementengebouwen. 
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2.4 Stempels en Stroken 
Binnen het Rotterdamse welstandsbeleid valt Pendrecht onder het gebiedstype 
“stempel- en strokenbouw”. Zoals in de inleiding is vermeld, vereist de grootscha
lige herstructurering van de transformatiezone een actuele benadering van de 
opgave. Dit betekent echter niet dat de ruimtelijke uitgangspunten van de tuinstad 
zoals verwoord in de Koepelnota volledig overboord gezet zullen worden. 
De nieuwe bouwplannen zijn op te vatten als een moderne vertaling van de stem
pel- en strokenbouw uit de jaren ’50 en ’60. Vandaar dat hier kort wordt ingegaan 
op de uitgangspunten van de bebouwing uit die tijd. 

De achterliggende visie bij de toenmalige woningbouw was dat de op de zon 
georiënteerde en vrij in het groen staande bouwblokken licht, lucht en ruimte in 
huis zouden brengen. De wijk is de primaire, veilige woonomgeving waarbin
nen voor alle bewoners de dagelijkse voorzieningen aanwezig moeten zijn. De 
bebouwing staat vrij en vormt in zijn opzet van vier stroken een configuratie. De 
Identieke configuraties kunnen worden herhaald, zodat sprake is van stempels. 

Op stedelijk niveau ligt de kwaliteit van het type in de sterke samenhang tussen 
bebouwing, openbare ruimte en groen(structuur). In de meest geslaagde gevallen 
is een harmonieuze, ruime, groene woonomgeving gerealiseerd, met een hoge 
mate van ruimtelijke continuïteit en een herhaling van aan elkaar verwante inrich
tingskenmerken. De ruimte binnen de stempels is zonder scherpe overgangen 
voortgezet in de ruimte eromheen en vormt daarmee een geheel. Veelal ligt de 
expressiviteit meer in de groenstructuur dan in de terughoudend vormgegeven 
bebouwing. 

Karakteristiek voor strokenbouw is 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 zijn struiken geplant om het bouwblok als het ware los te maken van 
het maaiveld. De blokken hebben echter geen duidelijke voor- en achterkant. 

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 grote plasticiteit door terugspringende glasvlakken, in- en 
uitspringende balkons en galerijen met licht- en donkercontrasten, waardoor een 
‘doordringbare’ gevel ontstaat. De gevel als geheel vormt een weefpatroon; door 
het spel van licht en donker zijn de gevelvlakken transparant en nooit ‘plat’. 
De gevels krijgen eenheid door de sterk ritmisch werkende herhaling van per 
woning identieke raam- en deurpartijen en balkons. Het metselwerk en de detail
lering zijn eenvoudig. De gevelonderdelen zijn vaak ‘koud tegen elkaar’ gezet en 
grijpen niet in elkaar, zoals bij een traditionele en meer ambachtelijke detaillering. 
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hoofdstuk 3 uItgangspunten transformatIezone 

Vanaf 2004 wordt er gewerkt aan de planvorming voor de vernieuwing van de 
Transformatiezone in Pendrecht. Het programma en de ruimtelijke opzet van deze 
zone zijn in het najaar van 2007 geoptimaliseerd en vastgelegd in een plankaart 
met beeldenboek (december 2007). Over de hoofdlijnen van de planontwikke
ling bestaat overeenstemming tussen Woonstad Rotterdam (eigenaar vastgoed 
en gebiedsontwikkelaar), de dS+V en de deelgemeente Charlois. De opzet wordt 
momenteel uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan, dat een kader moet bieden 
voor de verschillende bouwplannen in de gehele zone. 

3.1 De nieuwe opgave 
De criteria in deze welstandsparagraaf voor de Transformatiezone vervangen de 
vastgestelde criteria voor stempel- en strokenbouw in de Koepelnota Welstand. 
De nieuwe criteria komen voort uit een aantal actuele thema’s die een rol spelen 
bij de hedendaagse ontwerpopgave voor de herstructurering van de naoorlogse 
stad. 

a. Transformatie van de collectieve ruimte 
De rol en de hoedanigheid van de collectieve ruimte zijn veranderd. Binnen de 
naoorlogse woonwijken nam de collectieve ruimte een belangrijke positie in. Zij 
was eigendom van de woningbouwvereniging en had als doel om licht en lucht 
binnen de verkaveling te brengen en ruimte te bieden voor ontspanning van de 
direct omwonenden. Zij bestond veelal uit een gemeenschappelijke tuin waar de 
woonblokken omheen gepositioneerd werden. Door de neutrale inrichting en het 
ontbreken van duidelijke afscheidingen sloot de collectieve tuin naadloos aan bij 
de publieke ruimte, waardoor het beeld van een aaneengesloten landschappelijk 
veld ontstond, met de woongebouwen als losse objecten daarin. 
Vanwege een aantal maatschappelijke veranderingen speelt de collectieve ruimte 
in hedendaagse verkavelingen nog slechts een bijrol. Nut en noodzaak zijn ver
dwenen steeds vaker wordt gekozen voor helder gedefinieerde buitenruimtes met 
een directe meerwaarde voor de woningen. Eigendom en beheer zijn in handen 
van een Vereniging van Eigenaren. In een aantal gevallen is er nog ruimte voor 
een bescheiden gemeenschappelijke tuin als uitloper van de private tuinen, maar 
meestal is de collectieve ruimte teruggebracht tot een parkeerhof of een brand
gang aan de achterzijde van de woningen. Het ontwerp van de overgangen tus
sen privé, collectief en openbaar is een belangrijke nieuwe opgave geworden. 

b. Woonwensen centraal 

Een tweede belangrijk aspect dat gewijzigd is, is de samenstelling van het 
woningbouwprogramma. Nu de woningnood verholpen is, komen de woonwensen 
meer en meer centraal te staan. “Bouwen voor de markt” en “het woonproduct” 
bepalen voor een groot deel de richting van de bouwproductie, met als gevolg dat 
de portieketagewoning verdwijnt en wordt vervangen door eengezinswoningen 
met tuin enerzijds en appartementen met lift anderzijds. De appartementen wor
den gepositioneerd op strategische locaties (aan de randen van de wijk en nabij 
voorzieningen). Het stadsweefsel bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen 
met tuin. Een nieuw thema bij de laagbouw is tevens de aanpasbaarheid van de 
eigen woning aan gebruiksgemak en smaak. Door middel van aan- en opbouwen 
of cascowoningen met allerlei opties wordt de bewoner in staat gesteld om meer 
invloed te hebben op de eigen woning, het zogenaamde “customizen”. 

c. Toename van het autobezit 
Het autobezit is toegenomen en de behoefte aan parkeerplaatsen stijgt als gevolg 
daarvan. De parkeernorm is veranderd van de norm van 2 pp per 3 woningen 
naar 1,8 pp per woning. Dit betekent een verdrievoudiging van het aantal beno
digde parkeerplaatsen ten opzichte van de oorspronkelijke opzet in de wijk. Om 
de kwaliteit van de buitenruimte te waarborgen zal een deel van het parkeren 
op eigen terrein moeten worden opgelost. Het parkeren is hiermee nadrukkelijk 
onderdeel geworden van de ontwerpopgave van de architect. 
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3.2 Stedenbouwkundig plan Transformatiezone 
De transformatiezone is opgedeeld in twee buurten: de Tiengemetenbuurt (ooste
lijk deel) en de Ossenissebuurt (westelijk deel). De nieuwe verkavelingen voor de 
Tiengemeentenbuurt en de Ossenissebuurt zijn beide geïnspireerd op ‘de woon
eenheid’. Tegelijkertijd heeft elke buurt een eigen karakter, dat zich uit in de verka
veling, de inrichting van de buitenruimte en de woningtypes. De bebouwingsopzet 
van de Tiengemetenbuurt sluit nauw aan bij de traditionele verkaveling van de 
wooneenheid, terwijl de verkaveling van de Ossenissebuurt meer daarvan afwijkt 
en moet worden opgevat als een hedendaagse interpretatie van de stempel. 

Voor de Tiengemetenbuurt wordt gestreefd naar het behoud van de bestaan
de vorm van collectiviteit. Doordat maar een klein deel van de blokken wordt 
gesloopt en er wordt teruggebouwd in de rooilijn, blijft het karakter van de woon
eenheid behouden. Binnen dit gebied kan door het benutten van het Fijnaartpad 
een unieke kwaliteit worden ingebracht die de verschillende buitenruimten met 
elkaar verbindt. Door het schakelen van openbare ruimtes, collectieve tuinen en 
bestaande privétuinen ontstaat een interessante afwisseling. 

De nieuwe verkaveling die wordt voorgesteld voor de Ossenissebuurt verschilt 
radicaal van de traditionele stempel van Pendrecht. De verkaveling bestaat uit 
voornamelijk eengezinswoningen. Gekozen is voor privétuinen in plaats van col
lectieve tuinen. Binnen de stempel bevindt zich bovendien een parkeerplaats per 
woning op eigen terrein in een parkeerhof. De parkeerhoven zijn geprivatiseerd, 
maar hebben ook een gemeenschappelijke functie voor de bewoners. Door par
keerhoven te maken en een aantal 'asfalt straten' te verwijderen ontstaat een 
bijzonder autoluw binnengebied. Ondanks de afwijkende nieuwe stempel en het 
autoluw maken van een aantal straten, blijft het huidige stratenpatroon gehand
haafd. Net als in de oorspronkelijke verkaveling is de straatas de spiegelas. 

Een belangrijk uitgangspunt van het stedenbouwkundige plan is dat de belang
rijkste ruimtelijke principes van Pendrecht blijven. Hierin dient de opzet van de 
bestaande stempel als belangrijke inspiratiebron voor de nieuwe bebouwing. Ook 
het oorspronkelijke uitgangspunt van de gespiegelde blokken rond de wegas blijft 
gehandhaafd. 

Niet alles wordt gesloopt in de Transformatiezone. Een deel van de bestaande 
bebouwing wordt gerenoveerd en meegenomen in het stedenbouwkundige plan. 
Daar waar oude en nieuwe bebouwing binnen een stempel samenkomen moe
ten deze goed op elkaar afgestemd worden. Hierbij zal de bestaande bebouwing 
richting geven aan het ontwerp van de nieuwbouw (bijvoorbeeld materialisatie, 
gevelcompositie). 

Net als in het traditionele ontwerp van Pendrecht is er in het nieuwe stedenbouw
kundige plan sprake van een nauwe relatie tussen bebouwing en groeninrichting. 
De bestaande groenstructuur is vrij monotoon. De herontwikkeling wordt aan
gegrepen om meer differentiatie in het groen aan te brengen. Daarnaast wordt 
ernaar gestreefd om de waardevolle bomen te handhaven. 

Naast de formele oost-west routes langs de Transformatiezone zijn er ook 
twee informele groene routes te onderscheiden. De Ossenissebuurt en de 
Tiengemetenbuurt hebben beide een route die parallel aan de oost-west wegen 
loopt. Deze routes koppelen de diverse typen groen binnen de verkaveling en vor
men daarmee een drager voor de openbare ruimte binnen de gebieden. De rou
tes zijn alleen toegankelijk voor langzaam verkeer en verbinden de deelgebieden 
met de randen van Pendrecht. 

Het hedendaagse autogebruik heeft een aanzienlijke groei van het aantal parkeer
plaatsen tot gevolg. In het stedenbouwkundige plan is dit per deelgebied verschil
lend opgelost. In de Tiengemetenbuurt wordt het parkeren voor de appartementen 
opgelost in de plint van de bebouwing. Voor het parkeren van de laagbouwwonin
gen is er voldoende ruimte op straat, zodat de binnenterreinen van de stempels 
worden gevrijwaard van geparkeerde auto’s en de bestaande bomen kunnen 
worden behouden. In de Ossenissebuurt zal het grootste deel van het parke
ren plaatsvinden in parkeerhoven. Deze zijn opgenomen in de verkaveling. De 
erfafscheidingen worden afgestemd op die van de bestaande bebouwing. Iedere 
woning krijgt één parkeerplaats toegewezen op eigen terrein. De overige parkeer
plekken bevinden zich aan de straat. 

Binnen het stedenbouwkundige plan worden de randen van de twee buurten ver
bijzonderd. Hier wordt het grootste deel van de gestapelde woningen gepositio
neerd. 
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Aansluiten op bestaande architectuur Materialisering afgestemd op bestaande bebouwing 
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4.1 Welstandscriteria Tiengemetenbuurt 

Nieuwbouw 
1. Relatie met de omgeving 
structuur 
- bouwinitiatieven sluiten aan bij de stedenbouwkundige hoofdopzet van 
Pendrecht. 
- de Tiengemetenbuurt vormt binnen de hoofdopzet een stedenbouwkundige een
heid en moet als zodanig worden vormgegeven. 
- de compositie van het woonveld is gebaseerd op de herhaling van een basisele
ment: de stempel. 
- de spiegeling van wooneenheden rond de wegas en de structuur van versprin
gende rooilijnen moeten worden gevolgd. 
- nieuwe ontwikkelingen houden rekening met de waardevolle bomen binnen de 
bestaande bomenstructuur. 
- binnen de Transformatiezone hebben de twee deelgebieden (Ossenissebuurt en 
Tiengemetenbuurt) ieder een eigen identiteit. 
- de randen van de Tiengemetenbuurt bieden ruimte voor verbijzonderingen. 
- nieuwe ontwikkelingen zetten geen waardevolle zichtlijnen dicht (behoud van 
transparantie). 

verkaveling 
- het hoofdvolume van de stempel is noord-zuid georiënteerd. 
- de verkaveling bestaat uit een compositie van horizontale en verticale lijnen, 
opgebouwd uit groen en bebouwing. 
- de hoeken van de bebouwingsstempels zijn open. 
- nieuwbouw wordt gebaseerd op de footprint van de oude bebouwing. 
- er dient een helder onderscheid te zijn tussen privé en openbaar. De overgang 
tussen privé en openbaar wordt in samenhang ontworpen. In alle gevallen moet 
gebruik worden gemaakt van groene erfafscheidingen in de vorm van hagen die 
volgroeid geplaatstdienen te worden. 
- de woningen oriënteren zich nadrukkelijk op de gemeenschappelijke tuin. 

hoofdstuk 4 WelstandsCrIterIa deelgebIeden 

2. Bouwwerk op zichzelf 

massa 
- een nieuw bouwvolume heeft een heldere hoofdvorm (strook, blok, rechthoek). 
- uitbreidingsmogelijkheden moeten met het bouwblok worden meeontworpen en 
zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm. 

dak 
- Eenvormige dakoplossing per bouwblok. 

gevel 
- de opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding, uitgaande van 
de ‘weefselstructuur’ van de bestaande gevels. 
- de opbouw van de gevels bestaat uit een regelmatige herhaling van elemen
ten, zodat een neutrale structuur of textuur ontstaat, met aandacht voor details 
(entrees, daklijsten, raamkozijnen). 
- extra aandacht voor de kopgevels. Deze hebben altijd een gezicht naar het 
openbaar gebied (bijvoorbeeld een venster). 
- de kopgevels zijn ondergeschikt aan de straatgevel. 
- de nieuwe gevel wordt afgestemd op de ritmiek en de afleesbare herhaling van 
de bestaande bebouwing. 

plint 
- de plint wordt uiterlijk zo vormgegeven dat er een duidelijke relatie is met het 
maaiveld ongeacht de functie. 

parkeren 
- private parkeerplekken zijn onderdeel van de architectonische en landschappe
lijke opgave. 
- entrees naar gebouwde parkeervoorzieningen dienen opgelost te worden in de 
gevel van het gebouw. 
- alle voorzieningen en ruimtelijke ingrepen voor het functioneren van de garage 
dienen in de gevel en de plint zelf te worden opgelost. 

nutsvoorzieningen
 
-nutsvoorzieningen moeten worden opgelost binnen de rooilijn.
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3. Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
- de detaillering wordt in harmonie ontworpen met de detaillering van de belen
dende bebouwing (gehele Tiengemetenbuurt). 
- veel aandacht voor ‘functionele’ details. 
- het materiaalgebruik van de nieuwbouw wordt in harmonie ontworpen met het 
materiaalgenruik van de belendende bebouwing 
- neutraal materiaal, als rustige achtergrond voor het groen. 
- materialisatie en detaillering zodanig dat veroudering en weersinvloeden geen 
negatieve gevolgen hebben voor de (beeld)kwaliteit. 
- de hoofdmaterialen zijn baksteen en beton. 
- geen toepassing van donker of zonwerend glas. 
- kleurgebruik sluit nauw aan bij de kleur van de belendende bebouwing 

4.2 Welstandscriteria Tiengemetenbuurt 
Renovatie
 
Voor de criteria t.a.v. renovatie en verbouwing wordt verwezen naar de
 
Koepelnota Welstand (gebiedstypen; hoofdstuk 5, stempel- en strokenbouw)
 
(bijlage 1).
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4.3 Welstandscriteria Ossenissebuurt 

Nieuwbouw 
1. Relatie met de omgeving 
structuur 
- bouwinitiatieven sluiten aan bij de stedenbouwkundige hoofdopzet van 
Pendrecht. 
- de Ossenissebuurt vormt in grote mate een stedenbouwkundige eenheid en 
moet als zodanig worden vormgegeven. Ten opzichte van de Tiengemetenbuurt 
waar voornamelijk wordt teruggebouwt op het voormalig bouwvlak, bestaat in de 
Ossenisebuurt een grotere vrijheid om op zoek te gaan naar een moderne verta
ling van de stempel. 
- de compositie van het woonveld is gebaseerd op de herhaling van een 
basiselement: de stempel. 
- de spiegeling van wooneenheden rond de wegas en de structuur van 
verspringende rooilijnen moeten worden gehandhaafd. 
- nieuwe ontwikkelingen houden rekening met de waardevolle bomen binnen de 
bestaande bomenstructuur. 
- binnen de Transformatiezone moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen de 
twee deelgebieden (Ossenissebuurt en Tiengemetenbuurt). 
- de nieuwe buitenruimtestructuur heeft een heldere opbouw en sluit aan bij de 
bestaande buitenruimtestructuur. 
- de randen van de Ossenissebuurt bieden ruimte voor verbijzonderingen. 
- nieuwe ontwikkelingen zetten geen waardevolle zichtlijnen dicht (behoud van 
transparantie). 

verkaveling 
- het hoofdvolume van de stempel is noord-zuid georiënteerd. 
- de verkaveling bestaat uit een compositie van horizontale en verticale lijnen, 
opgebouwd uit groen en bebouwing. 
- de hoeken van de bebouwingsstempels zijn open. 
- er dient een helder onderscheid te zijn tussen privé en openbaar. De overgang 
tussen privé en openbaar wordt in samenhang ontworpen. In alle gevallen moet 
gebruik worden gemaakt van groene erfafscheidingen in de vorm van hagen die 
volgroeid geplaatst dienen te worden. 
-De erfafscheidingen van de renovatieblokken worden afgestemd met de erfaf
scheidingen van de nieuwbouw. 
-De voorzijde van de nieuwbouwwoningen richt zich op de openbare ruimte. De 
tuinen en de parkeerhoven hebben een besloten karakter. 

2. Bouwwerk op zichzelf 

massa 
- een nieuw bouwvolume heeft een heldere hoofdvorm (strook, blok, rechthoek). 
- uitbreidingsmogelijkheden moeten met het bouwblok worden meeontworpen en 
zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm. 

dak 
- Eenvormige dakoplossing per bouwblok. 

gevel 
- de opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding, uitgaande van 
de ‘weefselstructuur’ van de bestaande gevels. 
- de opbouw van de gevels bestaat uit een regelmatige herhaling van elementen, 
zodat een neutrale structuur of textuur ontstaat, met veel aandacht voor details 
(entrees, buitenruimten, etc). 
- extra aandacht voor de kopgevels. Deze hebben altijd een gezicht naar het 
openbaar gebied (bijvoorbeeld een venster). 
- de nieuwe gevel wordt afgestemd op de ritmiek en de afleesbare herhaling van 
de bestaande bebouwing. 

plint 
- de plint wordt uiterlijk zo vormgegeven dat er een duidelijke relatie is met het 
maaiveld ongeacht de functie 

parkeren 
- private parkeerplekken zijn onderdeel van de architectonische en landschappe
lijke opgave. 
- de private parkeerplekken worden ondergebracht in parkeerhoven, die met de 
bebouwing en de buitenruimte worden meeontworpen. 

nutsvoorzieningen
 
-nutsvoorzieningen moeten worden opgelost binnen de rooilijn.
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3. Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
- de detaillering wordt afgestemd op de detaillering van de belendende bebou
wing. 
- veel aandacht voor ‘functionele’ details. 
- het materiaalgebruik van de nieuwbouw wordt afgestemd op de oorspronkelijke 
bebouwing in de omgeving. 
- neutraal materiaal, als rustige achtergrond voor het groen. 
- materialisatie en detaillering zodanig dat veroudering en weersinvloeden 
geen negatieve gevolgen hebben voor de (beeld)kwaliteit. 
- de hoofdmaterialen zijn baksteen en beton. 
- geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

4.4 Welstandscriteria Ossenissebuurt 
Renovatie
 
Voor de criteria t.a.v. renovatie en verbouwing wordt verwezen naar de
 
Koepelnota Welstand (gebiedstypen; hoofdstuk 5, stempel- en strokenbouw)
 
(bijlage 1).
 

Verbijzondering aan de singel 

Welstandsparagraaf transfOrMatIeZOne 27 


