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WELSTANDPARAGRAAF
	
Waarom een welstandsparagraaf 1 Inleiding 
Volgens de Woningwet 2003 mag welstandstoetsing alleen nog plaatsvinden 
indien daarvoor van tevoren welstandscriteria zijn vastgesteld. Voor indiening van 
een bouwaanvraag moet duidelijk zijn welke welstandseisen aan een bouwplan 
gesteld worden. Dit is voor de gemeente Rotterdam aanleiding geweest om de 
Koepelnota Welstand op te stellen. De Koepelnota is op 29 april 2004 vastgesteld 
door de gemeenteraad en vormt het kader voor welstandstoetsing in de bestaan-
de stad. 

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 bestaande omgeving. Voor deze ontwikkelings-
gebieden zijn in de Koepelnota Welstand nog geen specifieke welstandscriteria 
opgenomen. 

In de Koepelnota is Katendrecht-Zuid aangewezen als ontwikkelingsgebied. Het 
Parkkwartier is één van de deelgebieden op Katendrecht-Zuid. Het is dan ook 
noodzakelijk voor dit gebied een aanvullend kader op te stellen, een zogenoemde 
welstandsparagraaf. De voorbereiding van een welstandsparagraaf is een structu-
reel onderdeel van de stedenbouwkundige planvorming. 

De welstandsparagraaf Parkkwartier Katendrecht wordt vastgesteld door de 
deelraad van Feijenoord, nadat het wettelijk voorgeschreven inspraaktraject is 
doorlopen. 

Wat is een welstandsparagraaf 

De welstandsparagraaf voor het Parkkwartier Katendrecht is een nadere invulling 
van de in de Koepelnota genoemde gebiedsgerichte criteria. Tegelijkertijd is deze 
paragraaf ook een aanvulling op de Koepelnota. Uit de Koepelnota blijven het 
Algemeen Deel, de algemene criteria, de loketcriteria en de adviesprocedure via 
de Commissie voor Welstand en Monumenten van kracht. 

Planning en proces 

Op het moment wordt hard gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan en aan 
inrichtingsplannen. 
In 2006 zal begonnen worden met de bouw van woningen in het westelijke bouw-
blok van het Parkkwartier, vervolgens zal het middelste blok worden gebouwd en 
ten slotte het oostelijke blok. Naar verwachting zal het Parkkwartier in 2010 zijn 
voltooid. 

Stand van zaken november 2005 

Het ‘ontwerp Bestemmingsplan Katendrecht Zuid’ (dS+V / gemeente Rotterdam, 
maart 2000) wordt momenteel geactualiseerd en gaat begin 2006 in procedure. 

Er is een bestuurlijk vastgesteld ‘Programma van Eisen voor de stedenbouwkun-
dige ontwikkeling van Katendrecht-Zuid’ (dS+V / gemeente Rotterdam, april 2002). 

In het ‘Masterplan Buitenruimte Katendrecht’, vastgesteld in juni 2002, worden de 
ruimtelijke hoofdstructuur en de inrichting op hoofdlijnen van de buitenruimte voor 
geheel Katendrecht beschreven. 

De Stedenbouwkundige Randvoorwaarden voor het Parkkwartier zijn in december 
2005 door de deelgemeente Feijenoord vastgesteld. 

Voor al deze documenten geldt dat hetgeen beschreven is van kracht blijft, tenzij 
het in een later verschenen en bestuurlijk vastgesteld document is gewijzigd. 
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structuur van Katendrecht 

Katendrecht omstreeks 1945 woongebied ingesloten door havenbedrijvigheid jaren-80 Katendrecht naar de Maas
oude kern omsloten door havenbedrijvigheid 

infrastructuur gekoppeld aan de havens dubbele strook bedrijven aan de zuidzijde bedrijven in stroken aan de buitenzijde 
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KATENDRECHT
	
ontwikkelingsgebied Katendrecht2 samenvatting 

stedenbouwkundig Katendrecht-Zuid, de voormalige Hannostrook en het Polsgebied zijn de plekken
plan waar het nieuwe Katendrecht wordt ontwikkeld. 

ontwikkelingsgebied Katendrecht 
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kade ter hoogte van het Parkkwartier 

de kade is het verbindende element voor de verschillende deelgebieden op Katendrecht-Zuid Parkkwartier: kade met 1 enkele rij bomen 

kade ter hoogte van het Laankwartier 
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KATENDRECHT
	
de sferen van Katendrecht 

5 zones 
In samenhang met de bestaande structuur van Katendrecht worden 5 zones 
onderscheiden: van stadsas naar rivier, van stedelijk naar luw, elk met een eigen 
karakter. 

rand en kern 
Tegelijkertijd heeft dit ontwikkelingsgebied een collectieve identiteit en samen-
hang. Katendrecht-Zuid en het Polsgebied onderscheiden zich van het bestaande 
gebied, de kern, door de directe ligging aan de haven (randen). 

De doorlopende kade voor langzaam verkeer, 1 zeemijl lang, verbindt al deze 
gebieden. 

verschillende sferen 
De deelgebieden aan de kade maken deel uit van de rand en tegelijkertijd zijn ze 
onderdeel van de zones. Elk gebied vertoont samenhang en contrast; dit uit zich 
op verschillende schaalniveaus. 

kade 
De kade verbindt de verschillende deelgebieden van Katendrecht-Zuid en het 
Polsgebied. Het wandelgebied langs de kade loopt door van begin tot eind. 
De bouwhoogten van de naastgelegen gebieden zijn aan elkaar gerelateerd: in 
het Polsgebied bestaan de gebouwen uit een basement met daarop accenten, 
waarbij de gebouwen aan de kade een basement hebben van 12 m hoog. De be-
bouwing van Park- en Laankwartier heeft een hoogte tussen 3 en 6 lagen, 10-19 
meter. De bebouwing aan het Havenkwartier vormt een hoogteaccent in de reeks 
met een lagere hoogtegrens die aansluit op het Park- en het Laankwartier.  

Naast de afstemming in hoogte heeft de bebouwing aan de kade een overeen-
komst in gevelmateriaal: overwegend baksteen in een warme tint. 

5 zones: van stedelijk naar luwte 

randen en kern 

verschillende sferen 
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5 sferen aan de kade van Katendrecht
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Laankwartier Polsgebied 
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PARKKWARTIER
	
stedenbouwkundig ensemble: 3 stadsblokken 

Het stadsblok refereert aan het 19e-eeuwse bouwblok en heeft de volgende 
kenmerken: 
-	 bouwhoogte tussen 3 en 6 lagen;
	
-	 rondom gesloten op maaiveld;
	
-	 hoeken tweezijdig georiënteerd;
	
- menging van woningtypen;
	
- ook niet-woonfuncties kunnen in beperkte mate worden opgenomen;
	
-	 sterke samenhang met de aangrenzende openbare ruimte.
	

programma 

-	 verschillende woningtypen: grondgebonden woningen, appartementen; 
-	 de 21 zogenoemde ‘vrije kavels’ voor particuliere ontwikkeling aan de park-
zijde (merendeels al gebouwd); 

-	 kindercluster met basisschool; kinderdagverblijf, naschoolse opvang; peuter-
speelzaal; 

-	 gymzaal; 
-	 chinese kerk 

4 verschillende zijden 

Omdat de aangrenzende openbare ruimte aan de verschillende zijden sterk 
varieert in karakter, hebben de stadsblokken in het Parkkwartier vier verschillende 
zijden: 
-	 parkzijde; 
-	 havenzijde; 
-	 kop; 
-	 tussenstraat. 

relatie met de omgeving 

De bebouwing reageert op de omgeving door: 
-	 samenhang en contrast binnen de Hannostrook; 
-	 samenhang binnen de ‘parkenzone’; 
-	 differentiatie naar de verschillende zijden. 
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contrast Parkkwartier - omgeving 
eigen identiteit door contrast 
met omgeving: 

Rivierkwartier < Parkkwartier > 
Havenkwartier 

contrast door hoogteverschil 

contrast door verschil in typologie: stadsblokken (laag) < > havengebouwen (hoog) 

contrast door verspringende 
rooilijn 
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samenhang Parkkwartier 
met Kaappark 

stedenbouwkundig en-
semble door eenheid in 
architectuur, materiaal en 
schaal, die refereert naar 
het 19e-eeuwse bouwblok 

samenhang door overeenkomst in typologie: 3 stadsblokken 

samenhang door overeen-
komst in rooilijn 

samenhang binnen het Parkkwartier 



  

 

 

 

 

PARKKWARTIER
	
samenhang binnen het bouwblok 

de bouwblokken zijn familie van 
elkaar: 

eenheid in materiaal: baksteen 
als hoofdmateriaal. 

bouwblok is op maaiveld aan-
ééngesloten 

stedenbouwkundig ensemble 
door rooilijn, 

daarbinnen verscheidenheid in 
architectuur, schaal en detail. 

differentiatie in bouwhoogten 
conform de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden Parkkwartier 

pandsgewijze verkaveling 
met panden van verschillende 

grootte:
 de schaal van de architectonische 
eenheid varieert naar gelang de 
zijde; de materialisering en detail-
lering onderstreept dit verschil. 

differentiatie naar 4 zijden
	

parkz
ijde 3-

5 lage
n 

tussenstraat 
3-5 lagen 

kop
3-7 lagen

kadez
ijde 3

-6 lag
en 

kop
3-7 lagen 
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individuele expressie van elk pand afzonderlijk 

de maat van de panden aan de parkzijde is kleiner; 
de maat van de panden aan de kadezijde is groter 

verwevenheid van vertikaal en horizontaal 

plint en dakbeëindiging ondersteunen de individuele expressie van elk pand en 
individuele expressie van elk pand afzonderlijk dragen bij aan de vertikale geleding. 

hoekbebouwing belangrijk voor de eenheid van het bouwblok groepering van meerdere kleine eenheden 
maakt 1 grote eenheid 
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PARKKWARTIER
	
3 welstand op 
hoofdlijnen 

ambitie 

De architectuur van het plan sluit aan op de uitstraling van de hoogwaardige archi-
tectuur van de reeds gebouwde vrije kavels aan het park. De vrijheid en diversiteit, 
van de vrije kavels en de nieuwe panden, vertonen zich binnen de samenhang 
van het kwartier: de drie bouwblokken als geheel en binnen de samenhang van 
het bouwblok. 

Het karakter van de bebouwing (sjieke Parklaan, statige kades) wordt hier 
gevormd door een sterke wisselwerking tussen bebouwing en inrichting van de 
openbare ruimte: de wanden langs het park en de bomenrijen zijn beide bepalend 
voor het karakter. De openbare ruimte wordt begrensd door gesloten bouwblok-
ken waarin een diversiteit aan woningtypen en functies kan worden opgenomen. 
Er staan binnen één bouwblok woningen van heel diverse grootte en uitstraling: 
chique zich onderscheidende panden aan kade / park en eenvoudigere panden in 
de zijstraten. 

referenties 

Een goede referentie voor het Parkkwartier in Rotterdam is te vinden in het 
Scheepvaartkwartier: van chique herenhuizen, beneden- bovenwoningen tot ap-
partementen en lofts in voormalige pakhuizen. De Westerkade en de Calandstraat 
met forse gebouwen als voorbeeld voor de kadezijde; de Parklaan met individuele 
woningen als voorbeeld voor de parkzijde. 
Ook de buurt Middelland is een referentie voor de gesloten bouwblokken die een 
grote diversiteit aan woningtypen huisvesten. 
Het Javaeiland in Amsterdam is een voorbeeld voor de kadezijde, door de manier 
waarop de wand is opgebouwd uit een onregelmatige verzameling grote architec-
tonische eenheden. 
Door de schijnbaar willekeurige volgorde van de eenheden komt de individuele 
expressie van de panden goed tot zijn recht. Het ensemble van panden aan de 
Eendrachtsweg is een voorbeeld van een grotere architectonische eenheid opge-
bouwd uit enkele individuele panden. Zo’n ensemble past goed bij de schaal van 
de haven, waar een enkel individueel pand te klein is. 

karakterisering van het gebied 

ensemble 
De bebouwing bestaat uit 3 nagenoeg gesloten bouwblokken van 3-6 lagen hoog 
die als één stedenbouwkundig ensemble worden ontworpen 

samenhang bouwblok 
Het bouwblok is op maaiveldniveau rondom gesloten door bebouwing of door 

tuinmuren. De hoeken zijn verbijzonderd. 

In elk bouwblok vertonen de gevels een verwevenheid van horizontaal en verti-
caal: horizontaal door de afleesbaarheid van verdiepingshoogte en gevelhoogte, 

verticaal door de afleesbare grenzen tussen de verschillende panden.
	

verschillen binnen het bouwblok 
De 4 verschillende zijden van het bouwblok hebben elk een eigen schaal en 

karakter die aansluiten bij de maat en betekenis van de aangrenzende openbare 

ruimte: kade en haven, park, kop of tussenstraat. 

De verschillende zijden van het bouwblok en de diversiteit aan panden vereisen 

een sterke samenhang van het bouwblok.
	
De vormgeving van de hoekpanden is hierbij van bijzonder belang. Deze zijn 

tweezijdig georiënteerd en verbinden de aangrenzende gevelwanden met elkaar. 

De hoeken ziijn verbijzonderd.
	

architectonische eenheid 
De architectonische eenheid is het pand. Afgestemd op het eigen karakter van de 
verschillende gevelwanden en binnen de samenhang van het bouwblok als geheel 
ligt het accent op de individuele expressie van elk pand. 
De maten van det panden variëren van 4-8 m breed aan de parkzijde en tussen-
straat tot 15-25 meter breed aan de kadezijde. De koppen zijn een architectoni-
sche eenheid op zichzelf. 
De panden samen vormen een wand waarin de architectuur van het pand domi-
neert: elk pand heeft een eigen karakter. Elke wand biedt daardoor een gevarieerd 
en uniek beeld. 

plint & dakbeëindiging 
De plint en de dakbeëindiging geven uitdrukking aan de architectonische eenheid: 
het pand, en dragen bij aan de verticale geleding van de wand en het bouwblok. 
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parkzijde 

wand opgebouwd uit kleine eenheden 
individuele woningen 

kadezijde 

wand opgebouwd uit grote eenheden 

kop 

de kop is een grote eenheid 

tussenstraat 

wand opgebouwd uit kleine eenheden 
individuele woningen 
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PARKKWARTIER
	
karakterisering van de verschillende zijden 

parkzijde 
De wand aan de parkzijde is geleed door het 3 meter teruggelegen gevelvlak ter 
plaatse van de vrije kavels, door twee entrees naar het binnengebied en door de 
opbouw van de wand bestaande uit individuele eenheden. Hiermee krijgt de wand 
een schaal die aansluit op het bestaande woongebied.Aan de parkzijde en de 
tussenstraat zijn de eenheden kleiner en hebben ze overwegend de maat van een 
enkel pand. 

kade 
Aan de kade vormen de drie blokken gezamenlijk een kadewand die de maat en 
de schaal van de haven weerspiegelt. Deze gevel bestaat uit één stuk, om aan 
de kadezijde de wand een zo stevig mogelijke uitstraling te geven, passend bij de 
maat en de schaal van de haven. 
Aan de kadezijde is de maat overwegend die van een grotere eenheid, zoals een 
appartementengebouw of een pakhuis. 

koppen 
De koppen zijn georiënteerd op de aangrenzende openbare ruimte en vormen een mar-
kante beëindiging van de stedenbouwkundige eenheid, de drie bouwblokken. De twee 
koppen, op de uiteinden van het westelijke respectievelijk het oostelijke blok, krijgen een 
eigen oriëntatie en uitstraling. De koppen maken daarnaast deel uit van zowel de park-
als de kadezijde. De architectonische eenheid is hier de kop. 

tussenstraten 
De wand aan de tussenstraten heeft een schaal die gelijk is aan of kleiner dan de 
schaal aan de parkzijde. Dit betekent duidelijk kleinschaliger dan aan de kade. 
De eenheden hebben de maat van één enkel pand. 

materialisatie en detaillering 

Materialisatie en detaillering verschillen naar gelang de zijde van het bouwblok: 
De schaal van de bouwelementen, de grootte van de gevelopeningen en/of de 
geleding van de gevel benadrukken de differentiatie van de verschillende zijden. 

eventuele particuliere ontwikkeling 

Indien er particulier te ontwikkelen kavels komen aan de kadezijde, worden deze 
ontworpen als een pand dat voldoet aan de criteria voor de kadezijde. 

mogelijke particuliere ontwikkeling wordt opgenomen binnen de architectonische 
eenheid van één enkel pand aan de kade 
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individualiteit van elk pand 

royale entree, 

zorgvuldig ontworpen 
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PARKKWARTIER
	
4 welstandscriteria
	 Welstandscriteria 

Voor de achtergrond van de criteria, zie de beschrijving van het gebied op de 
voorgaande pagina’s. 
Voor de loketcriteria ten aanzien van aan- en uitbouwen,  bijgebouwen en over-
kappingen, erfafscheidingen, dakkapellen, kozijnen en rolluiken, zie Koepelnota 
Welstand Rotterdam, deel II, hoofdstuk F. 

1 Relatie met de omgeving 

- De gevelwand aan de kadezijde maakt deel uit van de totale samenhang 
van Katendrecht-Zuid. 

- De drie bouwblokken tezamen vormen een stedenbouwkundige eenheid 
door overeenkomst in materiaalgebruik, maat en schaal van het bouwblok 
en de overeenkomstige toepassing van de architectonische eenheden 
daarbinnen. 

- Het bouwblok heeft vier verschillende zijden, elk met een eigen karakter. 
Dit karakter verschilt al naargelang de oriëntatie van de wand. 

- De wand heeft een wisselwerking met de aangrenzende openbare ruimte. 
- De vormgeving van de koppen en hoeken is van bijzonder belang voor 

de samenhang van het blok als geheel en voor de samenhang van het 
stedenbouwkundig ensemble. 

- De bebouwing genereert een verwevenheid van horizontale en verticale 
elementen in het gevelbeeld. 

- De architectonische eenheid wordt gevormd door het individuele pand, 
waarvan de maat is afgestemd op de aangrenzende openbare ruimte. 

- De koppen vormen elk een architectonische eenheid, georiënteerd op de 
aangrenzende pleinen en passend in de kadewand en de parkwand. 

- Hoekwoningen zijn tweezijdig georiënteerd. 

2 	 Bouwwerk op zichzelf 

Gehele bouwblok 
-	 De opbouw van de gevels is consequent en evenwichtig en heeft een 

afgewogen verhouding open – gesloten in het gevelbeeld, met de verwe-
venheid van verticaal (ramen, pand) en horizontaal (plint, dakrand, lijst) 
als uitgangspunt. 

-	 De entrees zijn zorgvuldig ontworpen, van hoogwaardige kwaliteit: royaal 
en uitnodigend. 

-	 De hoeken van het bouwblok worden verbijzonderd. 
-	 Dichte gevels aan de straat zijn niet toegestaan. 
-	 De (collectieve) entree is direct aan de straat gelegen, toont zich open aan 

de voorbijgangers en is bij voorkeur gepositioneerd op de hoek of in de 
tussenstraat. 

-	 In- en uitspringende delen van de vlakke gevel (balkons, erkers en log-
gia’s) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa en maken deel uit van het 
gevelontwerp. 

-	 Balkons zijn toegestaan indien ze deel uitmaken van het architectonisch 
ontwerp. 

-	 De toegangen naar en de afsluiting van het binnenterrein zijn een onder-
deel van het gevelontwerp; 

-	 Het dek boven een parkeergarage en de erfafscheidingen maken deel uit 
van het het architectonisch ontwerp van het bouwblok 

Vrije kavels aan de parkzijde 
-	 Uitgangspunt is dat de voorgevel op de rooilijn staat, 3 m uit de erf-

grens en tezamen met de andere voorgevels een straatwand vormt. De 
voorgevel moet het hoofdvlak blijven. De mogelijkheid bestaat om aan de 
voorzijde een erker, loggia of insnijding achter de gevel op te nemen. 

-	 De kavel met nummer VK1 heeft een kopgevel. Deze dient binnen de 
kavelmaat te blijven en vlak te worden uitgevoerd. Uitkragingen en erkers 
zijn niet toegestaan. 

-	 Indien een gebouwde erfafscheiding tussen de straat en de voortuin wordt 
aangebracht, dient deze met zorg te worden ontworpen en aan te sluiten 
op het gevelontwerp. 

-	 Voor de gevel wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Kozijnen 
worden uitgevoerd in hout of staal. Kunststofkozijnen zijn niet toegestaan. 
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materiaalgebruik en kleur

 baksteen, steen en steenachtige materialen overwegend in de kleur-
schakeringen rood tot bruin-rood en accenten in de kleurschakeringen 
wit-donkergrijs/metaalkleuren. 

maat van materialisering&detaillering
	

grote elementen openbare ruimte van formaat: 

aan kade en kop,
	
kleine elementen aan park en tussenstraat.
	

grote elementen aan kadezijde of koppen 

Kleine entree - grote entree:
	
De maat van de gevelopeningen versterkt het onderscheid tussen park-

zijde, kadezijde of koppen in het gevelbeeld.
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PARKKWARTIER
	
Detaillering / materiaal- en kleurgebruik 

het gehele bouwblok met uitzondering van de vrije kavels aan de
parkzijde 

-	 Materiaalgebruik en kleur: baksteen, steen en steenachtige materialen 
overwegend in de kleurschakeringen rood tot bruin-rood en accenten in de 
kleurschakeringen wit-donkergrijs/metaalkleuren. 

-	 De detaillering versterkt het onderscheid tussen parkzijde, kadezijde, tus-
senstraten en koppen in het gevelbeeld. 

-	 De detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal 
in het gevelbeeld. 

algemeen 
-	 (Winkel-)puien en collectieve entrees zijn zodanig vormgegeven dat er 

een relatie is en blijft tussen plint/pui en de verdiepingen erboven. 
-	 Luifels en reclame geïntegreerd binnen de structuur, de maat en de schaal 

van het pand als geheel: nooit boven de borstwering van de eerste verdie-
ping gesitueerd. 

-	 Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 
-	 Materialisatie en detaillering zodanig toepassen, dat veroudering en weer-

type geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit. Het betreft hier 
onder meer de gevolgen van verwering van materiaal, werking van (zon-
)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

-	 Toepassing van materialen die bij veroudering niet in kwaliteit achteruit-
gaan. 

-	 Kozijnen zijn van hout of van metaal. 

4 	 Overgang naar beheersfase 

De overgang van de ontwikkelingsfase naar de beheersfase verloopt geleidelijk. 
Zolang voor het gebied nog geen welstandscriteria voor de beheersfase zijn vast-
gesteld, worden nieuwbouwactiviteiten getoetst op de welstandscriteria voor het 
desbetreffende ontwikkelingsgebied. 

Eventuele ver(nieuw-)bouwactiviteiten worden getoetst op basis van de geldende 
(loket-)criteria, waarbij in bijzondere situaties op de algemene criteria kan worden 
teruggevallen. 
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