
 Welstandsparagraaf 

Het Nieuwe Dorp - Heijplaat 
04 februari 2013 



2 Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp - Heijplaat 



3 

Inhoudsopgave 

A Inleiding 

A1 Koepelnota Welstand Rotterdam 

A2 Koppeling met Koepelnota Welstand 

A3 Welstandsparagraaf het Nieuwe dorp: Samenhang en vrijheid 

A4 Planning en fasering 

A5 Relevante Beleidsdocumenten en beleidsstukken 

B Context 

B1 Gebied en uitgangspunten voor het plan 

C Welstandsbeleid op Hoofdlijnen 

C1 Ambitie en visie t.o.v. architectuur en beeldkwaliteit 

5 

9 

9 

9 

11 

11 

13 

17 

D Welstandscriteria Gebied als geheel en per deelgebied 

D1 Gebied als geheel 

D2 Heijsekade 

D3 Directeur van Gelderstraat 

D4 De Eemhavenweg 

D5 Nieuwe Dorpsas 

D6 De Dorpsstraten 

D7 Binnenclusters 

25 

27 

31 

33 

35 

37 

39 

Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp - Heijplaat 



1 

2 

a 

3 b 

dc 
e 

f 

Quarrantaine terrein 

Heijplaat 
woongebieden speel-/sportvoorzieningen Park de Heij 

RDM terrein 1- Het Oude Dorp a- speeltuin d- kinderboerderij 

2- Het Nieuwe Dorp b- sportveldje e- zwembad (niet in gebruik) 

RDM terrein, Heijplaat en Quarantaine terrein woongebieden in Heijplaat - bestaande situatie 
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A Inleiding 

De Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp Heijplaat is een nadere uitwerking van de 
Koepelnota Welstand Rotterdam en heeft betrekking op het deelgebied het Nieuwe 
Dorp, gelegen in de wijk Heijplaat van de deelgemeente Charlois. Het Nieuwe Dorp is 
het naoorlogse deelgebied van Heijplaat en ligt in het driehoekige gebied ten westen van 
het Oude Dorp. De twee andere deelgebieden in Heijplaat zijn het Oude Tuindorp aan de 
oostzijde en het Park de Heij aan de zuidzijde. 

Het Oude Dorp maakt onderdeel uit van het Beschermd Stadsgezicht van RDM/ 
Heijplaat. Het Nieuwe Dorp valt daarbuiten. Het is wel van belang dat het Nieuwe Dorp 
een goede relatie heeft met het Oude Dorp: het gaat dan om de onderlinge verbinding, 
stedenbouwkundige structuur, maat en schaal, en de wijze waarop een nieuwe 
samenhang wordt bereikt. 

Heijplaat, tuindorp midden in de Waal-Eemhaven 

Het dorp Heijplaat ligt als een enclave midden in de Waal-Eemhaven en wordt aan alle 
kanten omringd door havenactiviteiten. Het is gesitueerd aan de westkant van Rotterdam 
en het is onderdeel van de deelgemeente Charlois. Hoewel Heijplaat geïsoleerd van de 
stad ligt, heeft het door haar historische relatie met de haven en de ligging aan de Maas 
een sterke binding met Rotterdam. 

Heijplaat is een woongebied met tegenstellingen. Allereerst vormt de kleine schaal 
van de bebouwing van het tuindorp een sterk contrast met de enorme schaal van de 
Rotterdamse havens en bedrijfshallen. In het dorp is het relatief rustig, in vergelijking met 
de geluidsoverlast van de omliggende bedrijvigheid in de havens. En hoewel Heijplaat niet 
optimaal bereikbaar is met het openbaar vervoer en de plek voor autoverkeer alleen 
vanuit de zuidelijke richting ontsloten wordt, ligt Heijplaat hemelsbreed heel dichtbij 
Rotterdam-West en Schiedam. Deze tegenstellingen dragen in belangrijke mate bij aan 
het besloten tuindorpkarakter van Heijplaat. 
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Gebouwen genomineerd als Rijksmonument.

Gebouwen genomineerd als Gemeentelijk monument.

Gebouw met hoge architectonische en ensemble waarde.

Nieuwbouw met ensemble waarde.

Gebouwen zonder architectonische of ensemble waarde

Genomineerd als beschermde stadsgezicht
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werf Ruimtelijke opbouw van het Oude Tuindorp Heijplaat 

Oude Dorp- noord-zuid lijnen - Centrale as Oude Dorp -noord-zuid lijnen -Courzandseweg Oude Dorp - noord-zuid lijnen - Rondolaan 

Rijksmonumenten
 

Gebouwen genomineerd als Rijksmonument.
 

Gebouwen genomineerd als Gemeentelijk monument.
 

Gebouw met hoge architectonische en ensemble waarde.
 

Nieuwbouw met ensemble waarde.
 

Gebouwen zonder architectonische of ensemble waarde
 

Genomineerd als beschermde stadsgezicht
 

opbouw van het bouwblok- open bouwblok in het Oude Dorp legenda waarderingskaart waarderingskaart en grens Beschermd Stads- en dorpsgezicht 
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Ruimtelijke opbouw van het Oude Tuindorp Heijplaat Heijplaat verleden, heden en toekomst 

Het Oude Tuindorp Heijplaat is gebouwd op basis van de Engelse tuindorpfilosofie met 
veel groen maar toch compact van opzet. De hoofdstructuur van het Oude tuindorp is 
opgebouwd uit drie noord-zuidlijnen en een aantal dwarsstraten.De drie noord-zuidlijnen 
zijn: De Courzandseweg, de centrale as en de Rondolaan. Elk heeft een eigen karakter. 

De Courzandseweg vormt de westelijke begrenzing van het Oude Dorp. De woningen, 
vrijstaande panden en twee-onder-een-kapwoningen, worden omringd door tuinen. 
De erfscheidingen zijn hier overal meeontworpen, in de vorm van sierlijk gemetselde 
muurtjes. Deze bebouwing en het groene karakter, als gevolg van de oorspronkelijke loop 
van de rivier de Koedood, geven de Courzandseweg een zeer landelijk karakter. Deze 
straat staat in Heijplaat ook wel bekend als het gouden randje. 

De centrale as is opgebouwd uit een aantal straten en kleine pleinen, die steeds 
ten opzichte van elkaar verspringen door middel van knikken in het straatprofiel. Het 
verspringende profiel van de straat wordt ondersteund door de sprongen in de rooilijn 
van de bebouwing en de plaatsing van bijzondere bebouwing zoals kerken, winkels, 
een poortgebouw, een school en een muziekpaviljoen. Verder zijn de huizen niet in 
lange aaneengesloten rijen gebouwd, maar in kleine of grotere groepen, met terug- en 
vooruitspringende gedeelten, voortuintjes, pergola’s en dergelijke. Bovendien is in de 
gevels van de huizen verscheidenheid aangebracht en zijn verschillende kapconstructies 
toegepast. Hierdoor ontstaat een zeer levendig beeld en een wisselend karakter. 

In tegenstelling tot de Courzandseweg heeft de Rondolaan een meer stedelijk karakter 
met langere aaneengesloten bouwblokken. De sprongen in de rooilijnen beperken zich tot 
de middelste delen van de bouwblokken. 

Heijplaat bevindt zich in een transformatieproces. In het verleden was RDM de 
Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Nu staat RDM voor Research Design en 
Manufacturing. Met de komst van de RDM Campus, Concept House Village enz. wordt  
nieuw leven in het gebied geblazen. Ontwikkelingen gebeuren niet alleen rondom de 
haven, maar ook in het dorp. 
Het Nieuwe Dorp is onderdeel van dit transformatieproces. Omdat het grootste deel 
van de woningen in het Nieuwe Dorp een slechte bouwkundige kwaliteit kennen, is door 
woningbouwcorporatie Woonbron besloten om de betreffende woningen te slopen en 
deze te vervangen door nieuwbouw. Het gaat in deze fase om 288 naoorlogse woningen 
die gesloopt worden en een maximum van 200 woningen die opnieuw gebouwd worden. 

Nominatie beschermd stadsgezicht 

Heijplaat, RDM en Quarantaine Inrichting zijn genomineerd als Beschermd Stadsgezicht. 
Vele van de gebouwen in deze drie gebieden zijn al of worden binnenkort rijks- of 
gemeentelijk monument. Hoewel Het Nieuwe Dorp niet binnen de grenzen voor 
beschermd stadsgezicht valt, heeft het een relatie met Heijplaat als geheel en draagt het 
bij aan het belangrijke cultuurhistorische erfgoed. 
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A1 Koepelnota Welstand Rotterdam 

Op 29 april 2004 is door het gemeentebestuur van de stad Rotterdam de Koepelnota 
Welstand Rotterdam vastgesteld. Aanleiding hiertoe is 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 een bouwplan moet voldoen. 

Ontwikkelingsgebieden 
Voor ontwikkelingsgebieden, zoals ook het Nieuwe Dorp Heijplaat, is de verandering 
van de gebouwde omgeving dermate ingrijpend, dat de gebiedstypen uit de nota 
geen uitgangspunt kunnen zijn voor de toetsing. Het is dan ook noodzakelijk voor 
ontwikkelingsgebieden een aanvullend kader op te stellen in de vorm van een 
welstandsparagraaf. In deze welstandsparagraaf kunnen de beeldkwaliteitseisen worden 
geformuleerd voor het beoogde karakter. 

A2 Koppeling met de Koepelnota Welstand Rotterdam 

Deze welstandsparagraaf vormt een nadere invulling van en tevens een aanvulling op 
de in de Koepelnota geformuleerde gebiedsgerichte criteria. De algemene criteria, de 
loketcriteria en de adviesprocedure via de Commissie voor Welstand en Monumenten 
blijven van kracht. Een welstandsparagraaf wordt vastgesteld door de deelraad, nadat 
het wettelijk voorgeschreven inspraaktraject is doorlopen. Bij strijdigheid van deze 
welstandscriteria met de voorschriften uit het bestemmingsplan prevaleren de laatste. 

A3 Welstandsparagraaf Nieuwe Dorp: samenhang en vrijheid 

De veranderingen waarvoor het Nieuwe Dorp komt te staan, zijn dermate ingrijpend dat 
de criteria geldend voor het gebiedstype Tuindorpen niet toereikend zullen zijn voor de 
toetsing door welstand. Dat betekent overigens niet dat in zijn geheel wordt gebroken met 
het idee van een tuindorpkarakter. Ook in het nieuwe Nieuwe Dorp zullen kenmerken van 
het groene dorpse karakter nog steeds het vertrekpunt zijn. Deze kenmerken vormen 
de basis voor het creëren van samenhang binnen het Nieuwe Dorp en ook met haar 
omgeving. 
Tegelijkertijd is het doel om het Nieuwe Dorp veel minder op een planmatig manier te 
ontwikkelen en wordt er ruimte gecreëerd voor ontwikkelmethodes waarbij toekomstige 
bewoners een grote mate van inbreng hebben; zoals particulier opdrachtgeverschap, 
maar ook cascowoningen of medeopdrachtgeverschap. Deze manieren van ontwikkelen 
is meer individueeel en dat komt automatisch ook tot uitdrukking in de beeldkwaliteit. 

Dit vraagt kortweg om een kader dat enerzijds voldoende vrijheid biedt aan de 
particulieren die hun eigen huis gaan (laten) bouwen en anderzijds een bepaalde mate 
van samenhang waarborgt voor het totale gebied. 

Een eigentijds tuindorp: kenmerken van het nieuwe Nieuwe Dorp 

Het nieuwe Nieuwe Dorp heeft ten dele kenmerken die overeenkomen met het 
oorspronkelijke tuindorpkarakter, het gaat dan bijvoorbeeld om: 
- Eenvoudige opbouw van stratenpatroon; 
- Dorpse, rustige en groene woonomgeving; 
- Kleinschaligheid;- Laagbouw: hoofdzakelijk grondgebonden huizen met tuinen; 
- Afleesbaarheid individuele woningen; 
- Variatie in korrelgrootte, kapvormen en uitstraling; 
- Bijzondere hoekoplossingen en subtiele sprongen in de rooilijn; 
- Eenheid in ontwerp van openbare ruimte en traditionele opbouw van straatprofiel 
  (rijweg, parkeerstrook, stoep, voortuin, entreezijde); 
- Samenhang door erfafscheidingen, voorkeur voor groen; 
- Collectieve oplossingen voor groen, spelen en parkeren. 
- De straten variëren in lengte en bestaan uit rijen woningen die meestal een 
  voortuin hebben. 

Totstandkoming van een eigentijds tuindorp: het eindbeeld is niet van tevoren vastgelegd 

De wijze waarop het nieuwe Nieuwe Dorp tot stand zal komen is heel anders dan een 
traditioneel tuindorp. We leven in een andere tijd en de doelgroepen stellen andere eisen 
aan het programma en proces zoals: 
- Meerdere ontwikkelende partijen: een bottom up benadering, niet top down zoals 
 in het verleden; 
- Langere en verschillende bouwstromen; 
- Meerdere doelgroepen, niet alleen voor de ‘arbeiders’; 
- Afzetbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijke factoren in het tot stand komen 
 van de buurt; 
- Veel vrijheid voor bewoners bij het bepalen van hun eigen huis; 
- Auto is veel belangrijker geworden en het parkeerprogramma maakt nadrukkelijk 
 onderdeel uit van de buurt; 
- Duurzaamheid, eigentijdse materialen en adaptief bouwen; 
- Meer onzekerheid over het eindresultaat; eindbeeld is niet van tevoren klaar, er zal meer 
  verscheidenheid kunnen ontstaan; 
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Toetsingskader en Inspiratiekader, om samenhang te borgen en vrijheid te verschaffen 

1 

2 
3 

fasering 

grens welstandsparagraaf Nieuwe Dorp 

Hoewel vrijheid van ontwikkelen hoog in het vaandel staat in de totstandkoming van 
het nieuwe Nieuwe Dorp is er in overleg met alle partijen bewust voor gekozen niet 
geheel welstandsvrij te willen bouwen. Vanuit de gezamenlijke wens de bovengenoemde 
karakters van het dorp te kunnen garanderen is er behoefte een bepaalde mate van 
samenhang en harmonisch architectonisch beeld te “regisseren”. 
Doelstelling van deze Welstandsparagraaf is de intentie van beeld en karakter te 
omschrijven en ontwikkelende partijen (professionals en particulieren) te inspireren om 
binnen de ruimtelijke kaders van het nieuwe Nieuwe Dorp hun eigen gewenste woningen 
te ontwikkelen. Het biedt de Welstandscommissie een kader om ontwerpen aan deze 
intentie te toetsen. Het achterliggend idee is dat het Nieuwe Dorp niet alleen ruimte laat 
voor individuele expressie van de nieuwe bewoners, maar dat deze de bewoners ook 
samenbindt in hun eigen nieuwe dorp. 

Specifieke aandachtspunten 

De ligging van Heijplaat brengt een aantal specifieke aandachtspunten met zich met die 
ook van invloed kunnen zijn op de beeldkwaliteit. 

1. Het feit dat er adaptief gebouwd dient te worden. 
Heijplaat is een buitendijks gebied. Hoewel de kans op overstroming gering is (1:10.000 
jaren) is het nodig om voor de nieuwbouw veiligheidsmaatregelen te nemen. Conform het 
advies van Rijkswaterstaat en Gemeentewerken zijn de veiligheidseisen vertaald in een  
uitgiftepeil van 3,90+ NAP voor alle nieuwbouw op Heijplaat. Het totale ophogen van het 
Nieuwe Dorp naar 3,90+NAP maakt nieuwbouw echter onrendabel. 

In maart 2011 heeft het college van B&W  herontwikkeling van het Nieuwe Dorp in 
Hejplaat aangewezen als pilotgebied voor waterbestendigheid in buitendijks gebied. 
Binnen de Pilot Adaptief Bouwen heeft het gemeentebestuur op 6 juli 2012 besloten 
tot een meerlaagse waterveiligheid: Naast een waterkering van 3,60+NAP langs de 
kades, dienen in de woningen adaptieve, schadebeperkende maatregelen tot een niveau 
van  3,60+NAP genomen te worden. Het uitgiftepeil van de straten ligt op ca. 3,0+NAP. 
Als gevolg van het aanbrengen van een leeflaag (i.v.m. vervuilde ondergrond) zal het 
maaiveld van de bouwvelden op ca.3,40+NAP komen te liggen. Middels drempels/ 
treden (waaronder trottoirband) en/of een licht talud ter plekke van de voortuinen zal dit 
hoogteverschil van ca. 40 cm tussen straat en voortuin overbrugd worden. 

2. Goede inpassing parkeeroplossingen 
Heijplaat ligt geïsoleerd en heeft op dit moment een matig niveau van openbaar 
vervoer. Behalve de bus die het Zuidplein met het dorp verbindt, is er alleen de 
Aqualiner die overdag elk half uur vaart. Parkeren is daarom een van de belangrijkste 
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vestigingsvoorwaarden voor de bewoners van Heijplaat. A5 Relevante beleidsdocumenten en beleidsstukken 

Gezien het beoogde aantal te bouwen woningen van 180 tot 200 stuks en de extra 
parkeereis die nog voortkomt uit twee vorige ontwikkelingen in Heijplaat (Heijse Blick en 
Wijde Blick) is de totale parkeereis voor het Nieuwe Dorp groot. 
Parkeerplaatsen worden deels binnen het uitgegeven terrein en deels in de openbare 
ruimte opgelost. Het goed oplossen van parkeerplaatsen binnen het uitgegeven terrein, 
individueel per woning of collectief in de vorm van parkeerkoffers, is belangrijk en 
draagt bij aan het totale groene karakter van het dorp. Het streven is om geen grote 
concentraties van parkeerplaatsen te maken en een gelijkmatige verdeling over het hele 
gebied te realiseren. 

A4 Planning en fasering 

Parallel aan de Welstandsparagraaf wordt aan een (project)bestemmingsplan voor het 
Nieuwe Dorp gewerkt. Welstandparagraaf en bestemmingsplan zijn nauw op elkaar 
afgestemd: 
- In het bestemmingsplan worden stedenbouwkundige zaken vastgelegd die te maken 
hebben met de fysieke positionering van de bebouwing in de locatie, bouwvolume en 
aantallen. Elementen zoals maximale hoogte van de bebouwing, positie van rooilijnen, 
maximale bebouwingspercentage, nok- en goothoogten, parkeereis op eigen terrein zijn 
o.a. in het bestemmingsplan vastgelegd. 
- In de Welstandsparagraaf worden de beeldkwaliteitseisen geformuleerd waaraan 
de bebouwing moet voldoen om een goede inpassing in de bestaande omgeving te 
garanderen. De Welstandsparagraaf geeft in ”woord en beeld” en voor verschillende 
schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het te ontwikkelen stedenbouwkundige 
en architectonische ontwerp. Het is een op de locatie afgestemd toetsings- en 
referentiekader voor de architectonische en stedenbouwkundige vormgeving. 

Fasering 
Het Nieuwe Dorp wordt in meerdere fases ontwikkeld. Voor fase één wordt op het 
moment een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelaar 
Woonbron. De planning is dat fase twee en drie eind 2017 afgebouwd moeten zijn. 
Gestart wordt aan de noordoostzijde van het plangebied. 

- Structuurvisie Stadshavens, door de Gemeenteraad vastgesteld op 29 september 2011 
- Gebiedsvisie Heijplaat 2010-2020, vastgesteld door de Deelraad DG Charlois op 24 
  oktober 2011 
- Nota van Uitgangspunten het Nieuwe Dorp en de Groene Zone, vastgesteld door de 
  Deelraad DG Charlois en directeurenoverleg Stadshavens 15 maart 2011 
- ROP- Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Entreegebied RDM 
- Basiskaart het Nieuwe Dorp, vastgesteld door de Deelraad DG Charlois op 27 oktober 
  2011 
- Voorontwerp (project)bestemmingsplan het Nieuwe Dorp (in procedure) 
- Beschermd stads- en dorpsgezicht (nog niet in procedure) 
- RDM Beeldkwaliteitsdocument 
- Bestemmingsplan Waal- Eemhaven ( in procedure) 
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B Context 

B1 Gebied en uitgangspunten voor het plan 

Het Nieuwe Dorp ligt in een driehoekige vorm ten westen van het Oude Dorp. In het 
Nieuwe Dorp zijn de meeste woningen eigendom van Woonbron, met uitzondering van 
de 20 woningen op de hoek van Duivendrechtstraat, Eemhavenweg en Heijsekade, 
die particulier eigendom zijn. Op de kaart is het gebied aangegeven waar de woningen 
gesloopt worden om ruimte te maken voor nieuwbouw. In de driehoek staan ook de 
woningen aangegeven die gehandhaafd blijven, tevens ligt er binnen het gebied het 
nieuwbouwproject de Wijde Blick, dat eind 2011 opgeleverd is. De geplande nieuwbouw 
zal rekening moeten houden met deze twee bestaande elementen om te zorgen voor de 
samenhang binnen de driehoek. 

Stedenbouwkundige hoofdstructuur 
Het gebied van het Nieuwe Dorp wordt omsloten door drie ruimtelijke elementen: De 
Heysekade/Heysehaven aan de noordzijde, de Eemhavenweg/Eemhaven aan de 
westzijde en de Directeur van Gelderstraat -Courzandsepark aan de oostzijde. Deze 
drie ruimtelijke elementen hebben ieder een eigen karakter. Het karakter van deze drie 
ruimtelijke elementen is het vertrekpunt geweest om uitgangspunten te genereren voor 
de nieuwe stedenbouwkundige invulling van de randen van het Nieuwe Dorp. De andere 
onderdelen in de stedenbouwkundige structuur van het Nieuwe Dorp zijn de centrale as 
Karimunstraat, die aangehaakt is op de centrale as in het Oude Dorp, en de woonvelden 
met woonstraten, die dwars op de Heysekade liggen. 

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl 
Belangrijk uitgangspunt voor de herontwikkeling van Het Nieuwe Dorp ontstaat vanuit 
het feit dat het gebied niet grootschalig projectmatig wordt ontwikkeld maar middels een 
grotere betrokkenheid van de nieuwe bewoners tot stand zal komen. Deze nog redelijk 
onconventionele wijze beslaat een combinatie van verschillende bouwwijzen: Individuele 
of collectief particulier opdrachtgeverschap, cascowoningen, consumentgerichte 
ontwikkeling en ook kluswoningen. 

Adaptatiestrategie 
Een ander belangrijk uitgangspunt voor de herontwikkeling ontstaat uit het feit dat het 
Nieuwe Dorp is aangewezen door het college van B&W als pilotgebied voor het toepassen 
van adaptief en waterveilig bouwen. Het project Duurzaam Heijplaat past, samen met 
de ontwikkeling van RDM-terrein en RDM Campus, binnen de strategie van Rotterdam 
om Heijplaat niet alleen klimaatadaptief te maken, maar ook om te zorgen, dat er een 
aantrekkelijk woon-, werk-, en leeromgeving ontstaat. 

Conform het B&W besluit van maart 2011 wordt op Heijplaat niet de traditionele 
methode gevolgd om het hele gebied van het Nieuwe Dorp op te hogen naar 3.90 +NAP 
om aan de waterveiligheidseisen te voldoen. Op Heijplaat wordt wel de meerlaagse 
veiligheidsmethode gevolgd, bestaande uit een combinatie van maatregelen op gebied 
van kansbeperking, gevolgschade en herstelbevordering. Deze drie maatregelen worden 
en/of op kavelniveau en/of op gebouwniveau en op openbaar gebied, groen en vitale 
infrastructuur toegepast. 

Kansbeperking en schadebeperking op kavel- of gebouwniveau, kan invloed hebben 
op de beeldkwaliteit van het Nieuwe Dorp. Als bijvoorbeeld gekozen wordt voor een 
kansbeperkende oplossing in de vorm van ophogen van de begane grond, kan deze of per 
bouwblok of per woning toegepast worden afhankelijk van het deelgebied. 

Als niet wordt gekozen voor het fysiek ophogen van maaiveld of begane grond, zijn 
schadebeperkende oplossingen van toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
materiaalkeuze voor het interieur van begane grondvloer waterbestendig moet zijn en 
dat de elektra en telecom hoger moeten worden aangelegd (e.e.a zal moeten worden 
uitgewerkt inbouwplanontwikkeling en vastgelegd worden in de afspraken met bewoners). 
In het kader van de welstandsparagraaf is de uitwerking een aandachtspunt, maar 
adaptatie vormt geen onoverkomelijk conflict. 
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“Tuindorp Heijplaat is een compacte, kleinschalige en introverte enclave met een dorpse uitstraling, ingeklemd tussen het uitgestrekte 
landschap van havenbedrijfsterreinen en havenbekkens. Het Oude Dorp is als beschermd stadsgezicht voorgedragen o.a. omdat het 
een uiterst zeldzaam samenstel van 3 cultuur- en architectonisch belanghebbende ensembles is, en de oorspronkelijke, gevarieerde 
verkaveling en wegenstructuur van het tuindorp vrijwel geheel intact is en de dorpsbebouwing nog vrijwel compleet is.” 

principe toekomstige ontsluitingsstructuur 

14 Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp - Heijplaat 



15 

Ontsluiting 

Gezien de geografische situatie van Heijplaat als schiereiland, vormt het dorp een enclave 
binnen het Waal-Eemhavengebied. De bereikbaarheid is daarom beperkt. Met de auto is 
Heijplaat bereikbaar vanuit zuidelijke richting via de Waalhavenweg. In het kader van het 
plan van de Westelijk Ontsluitingsweg (WOW), die een nieuwe verbinding gaat vormen 
tussen RDM en de stad, wordt de ontsluitingsstructuur binnen het dorp gewijzigd. Dit is 
te zien in de afbeelding in de bladzijde hiernaast. Met het openbaar vervoer is Heijplaat 
bereikbaar met de bus vanaf Zuidplein. Met de stadsferry Aqualiner is Heijplaat met de 
Willemskade en St. Jobshaven verbonden. 

Buitenruimte 

Heijplaat manifesteert zich als een groene enclave in het havengebied. Aan alle zijden 
wordt dit ‘tuindorp’ omgeven door havenactiviteiten. Het groene karakter en de schaal van 
het dorp contrasteren daar sterk mee. De buitenruimte van Heijplaat kent enerzijds enkele 
grote groenstructuren aan de randen van de bebouwing, die functioneren als recreatief 
verblijfsgroen en als buffer naar het havengebied. Anderzijds is er de buitenruimte van de 
straten en pleinen in de drie woongebieden, waarvan het Nieuwe Dorp er één is. 

De voorgestelde opzet van het Nieuwe Dorp onderscheidt een aantal buitenruimten van 
woonstraten en pleintjes. Te weten; de noord-zuid dorpsstraten, de centrale as met het 
centrale plein, de parkrand, de kade- en havenrand en de binnenclusters. 
Het realiseren van een rustig groen dorpsbeeld waarin ruimte voor grote bomen duurzaam 
verankerd is, is het ijkpunt voor de inrichting van zowel openbaar als privégebied. Een 
groot deel van de groenstructuur van een tuindorp wordt bepaald door privétuinen en 
collectief groen. 

Voor een dorp aan de rivier is er vooralsnog weinig uitwisseling tussen dorp en 
haven(water). Het Nieuwe Dorp kan daarin een bijzondere positie innemen. Het openbaar 
gebied van woonstraten en pleinen wordt uitgewerkt als een doorlopend aaneengesloten 
netwerk (in profilering en materiaal) rond de bebouwing. In de rijwegen van de straten 
wordt uitgegaan van gebakken materiaal. Verder is in de straten het parkeren zodanig 
ingepast dat deze ondergeschikt oogt in het straatbeeld en dat er meer ruimte ontstaat 
voor spelen en verblijven. 
Voor de wijk zijn in principe de normale veiligheidseisen van het Politiekeurmerk van 
toepassing voor verlichting, groen, parkeren en achterpaden. Rekening houdend met 
de open ontwikkelingsstrategie en de mogelijk bijzondere situaties die daaruit kunnen 
ontstaan, zal gemotiveerd doch met oog voor de veiligheidsrisico’s daar vanaf kunnen 
worden geweken. Dit wordt per situatie afgewogen. 

Ten aanzien van de vuilinzameling, nutsvoorzieningen, trafo’s, installaties en eventuele 
fietsenstallingen moeten te zijner tijd afspraken worden gemaakt en technische 
randvoorwaarden worden opgesteld. Het bewaken van een open niet versnipperd 
ruimtebeeld is daarvoor vertrekpunt. In alle gevallen zijn de eisen van bereikbaarheid voor 
hulpdiensten van toepassing en dient rekening gehouden te worden met in de ondergrond 
benodigde ruimte voor kabels en leidingen. 
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C Welstandsbeleid op hoofdlijnen 

C1 Ambitie en visie t.a.v. architectuur en beeldkwaliteit 

Heijplaat wordt gekenschetst als een gebied met grote tegenstellingen: de kleine schaal 
van het dorp vormt een sterk contrast met de enorme schaal van de Rotterdamse havens 
en de hallen van de RDM. Heijplaat is een groene, relatief rustige, enclave temidden van 
een zee van ruimte en vitale havenactiviteiten. Heijplaat ligt relatief geïsoleerd, maar men 
bereikt over water in 10 minuten het centrum van Rotterdam 

Deze echtheid en eigenheid van dit stoere tuindorp aan de haven oefent niet alleen een 
aantrekkingskracht uit op de van oorsprong Heijplaters, maar ook op een kleine groep 
avontuurlijk ingestelde nieuwe stedelingen. Het nieuwe dorp wil deze beide groepen de 
ruimte bieden voor het realiseren van hun ideale thuishaven. 

In de Welstandsparagraaf wordt, als het gaat om de definitie van de uiteindelijke 
beeldkwaliteit, een drietal hoofdthema’s onderscheiden: Havenhuizen, Nieuw dorps 
en Duurzaam. Deze thema’s vormen de rode draad bij de ontwikkeling van het nieuwe 
Nieuwe Dorp. Daarnaast wordt op basis van de stedenbouwkundig hoofdopzet van 
het Nieuwe Dorp een onderscheid gemaakt in zes deelgebieden. Het onderscheid in 
hoofdthema’s en deelgebieden vormt de basis voor het opstellen van de welstandscriteria. 

Hoofdthema’s: Havenhuizen, Nieuw Dorps en Duurzaam 

De ambitie voor de herontwikkeling van het Nieuwe Dorp is meervoudig: Zoeken naar 
aansluiting op de kleinschaligheid van de bestaande en aanwezige tuindorpstructuur van 
het Oude Dorp en ruimte bieden voor de innovatieve wijze waarop het ontwikkeld wordt. 
Dit in contrast met de grootschaligheid van de haven er omheen. Deze ambities komen 
terug in de architectonische uitgangspunten en kunnen worden onderverdeeld in drie 
hoofdthema’s of sferen: Havenhuizen, Nieuw Dorps en Duurzaam. 

Havenhuizen 
De Havenhuizen vormen de rand van het Nieuwe Dorp en omvat de bebouwing aan de 
Heysekade en de Eemhavenweg. De bebouwing is aangesloten, robuust en stoer en 
markeert het eigenzinnige dorp aan de haven en kade. De bebouwing vormt de overgang 
tussen de grootschaligheid van de haven en de kleinschaligheid van het dorp. En schermt 
deze onder meer af van het geluid. 
De totale wand bestaat uit een aantal bouwblokken en het is van belang dat deze niet 
uiteenvalt. De wand is niet opgebouwd uit allemaal verschillende bouwblokken maar 
is een samengesteld geheel, met de individuele woning als basisbouwsteen van het 

bouwblok.
 
De bebouwing refereert in zijn krachtige uitstraling aan de haven en industrie. In de wand 

is er ruimte voor uiteenlopende materialen, maar in de basis wel binnen een bepaald 

kleurenpalet. De bebouwing kent een zorgvuldige detaillering.
 

Nieuw Dorps 
In de binnenwereld van het Nieuwe Dorp en richting de Courzandseweg speelt het thema 
Nieuw Dorps. Naar analogie van het oude dorp is de opzet levendig en gevarieerd: De 
bebouwing verspringt in de rooilijn en kent afwisselende korrelgroottes met korte rijen 
(max 35 m), en plaatselijk ook geschakelde of vrijstaande woningen. De woningen worden 
afgezoomd met zichtbare tuinen en hagen. De bebouwing kent afwisselende kapvormen 
met verschillende nokrichtingen. Platte daken blijven ook mogelijk. De bebouwing 
op de hoeken vormen geen blinde kopse gevels, maar worden gemarkeerd door 
verbijzonderingen. 
De bebouwing combineert de kleinschaligheid van de tuindorpen met een hedendaagse 
architectuur. Er is ruimte voor herkenbare individuele woningen en meer uniforme 
rijbebouwing: Zoals ook bij het Oude Dorp is de positionering ervan afhankelijk van het 
deelgebied. In de bebouwing worden zoals ook in het Oude Dorp hoofdzakelijk traditionele 
en natuurlijke materialen toegepast: baksteen, hout, keramisch. De bebouwing kent een 
ambachtelijke en zorgvuldige detaillering. 

Duurzaam 
De gemeente Rotterdam beoogt onder meer met haar Programma Duurzaam een schone, 
groene en gezonde stad, waardoor behalve een aantrekkelijk vestigingstad voor bedrijven 
ook een betere leefkwaliteit voor haar bewoners wordt geboden. Op Heijplaat zelf is dit 
door de gezamenlijk partijen uitgewerkt in een afspraak. De ambitie voor Heijplaat is een 
energieneutrale wijk te zijn in 2020, waarbij minstens zoveel energie wordt geproduceerd 
als verbruikt. 
De betrokken partijen op Heijplaat hebben gezamenlijke ambities afgesproken om 
Heijplaat duurzamer te maken. Dit betreft duurzaamheid op vele terreinen. Voor de 
nieuwbouw van het Nieuwe Dorp zijn met name relevant: 
- Een goede warmteisolatie (hoge energielabels) en hoge geluidwering 
- De nieuwbouw dient bij te dragen aan de stap richting energieneutraal wonen, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van lokale energiebronnen (zon/licht, wind, bodem) 
- Een waterveilig gebied (zie adaptief bouwen) en goede regenwaterafvoer 
- Groen in de wijk 
- Er wordt bij de bouw gebruik gemaakt van duurzame en/of hergebruikte materialen. 
Het bestemmingsplan en de Welstandsparagraaf maken het mogelijk de ambities op het 
gebied van duurzaamheid te realiseren. 
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Vanuit deze optiek wordt, als het gaat om de Beeldkwaliteit, ook het  duurzaamheidaspect 
toegevoegd. Dit houdt onder meer in dat in het Nieuwe Dorp ruimte wordt geboden 
voor innovatie. Het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot, het 
stimuleren van duurzame energiebronnen en bijvoorbeeld ook het groener maken van de 
woonomgeving zijn daar concrete voorbeelden van. 
I.t.t. het thema Havenhuizen en Nieuw Dorps is het thema Duurzaam niet zozeer 
plekgebonden. Het duurzaamheidaspect kan worden vertaald naar subthema’s. 
Enerzijds ecologische/technologisch; dit heeft te maken met het toepassen van 
technologische elementen b.v. zonnepanelen, groene daken of groene gevels. En 
anderzijds naar expressiviteit / materiaalkeuze, die het duurzaamheidsaspect met zich 
meebrengt. Het gaat hier bijv. om het gebruiken van experimentele bouwmethodiek en 
materiaaltoepassing. 

Kort gezegd: Het nieuwe Nieuwe Dorp wil ruimte bieden aan duurzaamheid. Wel gelden 
minimaal de algemene criteria: bijvoorbeeld de eis dat veroudering en weersinvloeden 
geen negatief effect hebben op het uiterlijk. 

Stedenbouwkundige hoofdopzet en onderscheid in deelgebieden 

Stedenbouwkundige structuur van het Nieuw Nieuwe Dorp is gedefinieerd door een 
dorps weefsel  van bouwvelden, dorpsstraten en een centrale kleinschalige openbare 
ruimte. Door een centrale as wordt het Nieuwe Nieuwe Dorp aan het Oude Dorp 
verbonden. Woningen zijn op de dorpsstraten en aan de centrale as georiënteerd 
of op het Courzandsepark en op de Heysekade. Middenin de twee centrale 
samengevoegde bouwvelden is er ruimte voor een vrijere indeling. Daar is ook ruimte 
voor gemeenschappelijke openbare (speel)ruimte en parkeren. Deze twee binnenclusters 
worden met elkaar verbonden door een langzaamverkeersroute. 

1. Heijsekade: 
De Heijsekade markeert  de grens tussen het Nieuwe Dorp, de Heijsehaven en RDM. 
Het is het gezicht van het Nieuwe Dorp aan het water. Bebouwing vormt een wand naar 
het water toe. De vijf bouwblokken die naar de haven georiënteerd zijn, kennen een 
aaneengesloten structuur en zijn gepositioneerd in dezelfde rooilijn. Vanuit de optiek van 
maat en schaal is het van belang dat deze vijf blokken uiteindelijk een stedenbouwkudige 
wand vormen. Dit houdt niet in dat de woningbouw gelijkvormig is. Eerder gaat het om 
eenheid door verscheidenheid. Op de Heijsekade wordt het thema havenhuizen en 
duurzaam toegepast: (het individuele woonhuis vormt hierin de basis bouwsteen). 

In tegenstelling tot de openbare ruimten in het dorp zijn de aan de haven gerelateerde 
openbare ruimten groot en open van karakter. Hier domineert het verre uitzicht op de 
rivier en grootschalige haveninstallaties. De Heysekade is de enige plek waar het dorp 

direct en prominent aan het water ligt. Naast ruimte bieden voor de ontsluitingsweg van het 
Nieuwe Dorp en het RDM-terrein heeft dit gebied de potentie uitgewerkt te worden tot een 
aantrekkelijk waterfront. 

De overgang openbaar-privé is goed gedefineerd en is in samenhang met het gebouw en 
met de totale wand ontworpen en draagt bij aan de totale beeld van de openbare ruimte 
van het Nieuwe Dorp. 

2. Directeur de Gelderstraat: 
De Directeur de Gelderstraat begrenst de Groene Zone evenals de Courzandseweg. Deze 
rand van het Nieuwe Dorp heeft daarom een directe relatie met deze openbare ruimte 
en met het Oude Dorp. De Groene Zone in combinatie met de Courzandseweg vormt 
een belangrijk openbare groene drager. De bebouwing aan deze rand van het Nieuwe 
Dorp krijgt daarom een formeler karakter en reageert op de rand van het Oude Dorp. De 
woningbouw in deze zone bestaat uit vrijstaande woningen, tweekappers en een enkel 
rijtje zoals in de Courzandseweg. De basiseenheid wordt niet gevormd door indivueel 
herkenbare woningen, maar door losse volumes (bijv. een driekapper toont als één 
gebouw). 
Net als voor de bebouwing wordt gezocht in de beeldkwaliteit van de buitenruimte 
naar aansluiting met de Courzandseweg in een aantal elementen zoals gemetselde 
erfafscheiding in combinatie met groen die de overgang tussen openbaar en privé 
definiëren, groene privétuinen: tuinen met bomen dragen bij aan het totale groene karakter 
van deze rand. 

3. Eemhavenweg en ventweg: 
De Eemhavenweg vormt de grens van het Nieuwe Dorp en de Eemhaven. De weg kent 
veel vrachtverkeer dat naar de bedrijven op de pier heen en weer rijdet. De bebouwing 
aan deze rand van het Nieuwe Dorp moet hiermee rekening houden. De richtlijn voor de 
bebouwingtypologie is hoofdzakelijk aaneengesloten van aard. Deze aaneengesloten 
typologie zou een bijdrage moeten leveren aan het totale Nieuwe Dorp wat betreft de 
bescherming tegen wegverkeerslawaai afkomstig van de Eemhavenweg. Er wordt gezocht 
naar een nieuwe typologie die verwant is aan het thema havenhuizen. Een combinatie van 
wonen en werken of drive-inwoningen is hier mogelijk. 

Naast de hoofdrijbaan van de Eemhavenweg wordt een ventweg aangelegd om de 
ontsluiting van het dorp soepeler te laten verlopen. De schaalsprong aan de drukke 
verkeersweg wordt door de ventweg opgevangen. Voor de profielopbouw is de 
ontsluitingswijze van de aanliggende woningen belangrijk. Gekozen is om langsparkeren 
aan de kant van de middenberm te plaatsen tussen ventweg en verkeersweg. 
Grote bomen bepalen het groenbeeld. Om de dominantie van auto’s op de Eemhavenweg 
aan het oog te onttrekken spelen hagen een rol. De inrichting van de aanliggende tuinen 
bepaalt mede het groenbeeld van de zone. Erfafscheidingen zijn goed gedefinieerd en in 
samenhang met het gebouw ontworpen. 
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4. Centrale as (Karimunstraat): 
De Karimunstraat wordt de nieuwe verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Dorp. De 
karakteristieken van de centrale as in het oude dorp komen hier terug: pulserend profiel 
met ruimte voor kleine pleinen en groen. De breedte varieert van 12,00m tot 25,00m. 

Deze centrale as is niet alleen een verbindende lijn, maar is ook een kamer op zich: de 

ontmoetingsplek voor de bewoners van het Nieuwe Dorp. 

De bebouwing erlangs is divers van samenstelling en bestaat uit korte rijtjes, 

aaneengesloten maar ook met verspringende rooilijnen, en biedt tevens ruimte 

voor verbijzonderingen waaronder een enkele vrijstaande woning. De bebouwing is
 
georiënteerd op deze centrale as en groene hagen markeren niet alleen de grens tussen 

openbaar en privé maar dragen ook bij aan de totale groene karakter van deze lijn.
 
Het profiel zal worden ingericht als verblijfsgebied en krijgt een groene uitstraling. Het 
middendeel van het gebied blijft autovrij. De gehele straat is wel met de auto bereikbaar, 
maar in het middendeel er is geen ruimte om te parkeren. De aanwezigheid van een 
robuuste (zorgvuldig ontworpen) groenstructuur is cruciaal om de aansluiting van deze 
ruimte met het groen van de aanliggende groenzone te maken.  

5. Dorpsstraten: 
De dorpsstraten betreffen de noord-zuidstraten in het binnengebied van het Nieuwe 
Dorp. De bebouwing langs de dorpsstraten vormen de basis van het Nieuwe Dorp. De 
bebouwing kent een kleinere variatie in verschijningsvorm en heeft een meer collectief 
karakter dan de randen. Dat betekent dat de bebouwingstypologie tot uitdrukking komt 
voornamenlijk in de vorm van rijen met verspringende rooilijnen en niet zo zeer met een 
pandsgewijze typologie. Incidenteel is dat wel mogelijk. 
De opembare ruimte van de dorpsstraten is intiem en ontspannen. Dit komt tot uitdrukking 
in de keuze van het profiel van de straten. Straten zijn 11-12 meter breed. In de openbare 
ruimte is ruimte voor enkele eerste orde bomen, trottoir en parkeren. Het parkeren gebeurt 

op een ontspannen manier. Er worden geen parkeervakken aangegeven. Ruimte voor 
parkeren kan gevonden worden aan één zijde van de straat en wordt afgestemd met de 
positie van de bomen en inritten van privé parkeerkoffers. De positie van de bomen moet 
ook afgestemd worden met de positie van de rooilijn van de bebouwing. Deze afstemming 
wordt in het verkavelingsplan bepaald. Erfafscheidingen zijn hier in de vorm van groene 
hagen toegepast.Eenheid wordt gezocht in de continuïteit van de bandenlijnen en groene 
erfafscheidingen. 
Kortgezegd: De dorpsstraten vormen de basis voor de samenhang van het dorps weefsel. 
Langs de randen en de centrale as bestaat ruimte voor verbijzonderingen. Deels is dit  
vergelijkbaar aan de opzet van het Oude Dorp. 

6. Binnenclusters: 
De binnenclusters betreffen de binnenkant van de twee samengevoegde woonvelden.
 
Deze twee binnenclusters krijgen meer vrijheid in hun invulling. De opzet en de 

verschijningsvorm van de woningen zijn hier vrij. 

De buitenruimte van de binnenclusters wordt getypeerd als informeel en multifunctioneel.
 
In de binnenclusters moet ruimte gevonden worden voor enkele woningen, parkeren, 

(speel)ruimte en een langzaam-verkeersroute. De erfafscheidingen worden hier ook op 

een ontspannen manier toegepast maar krijgen wel een groene uitstraling. De beplanting 

wordt gedefinieerd door groepjes van grote en kleine bomen die op een speelse manier 
toegepast worden. Het groen en de bebouwing worden in samenhang en in samenspraak 
met bewoners ontworpen. 

erfgrens 

erfgrens 

Dir. de Courzandseweg PCourzandse park Gelderstraat 

>1,50<3,00 
>1,50<3,00 max. 9,00m min 3,00mstandaard rooilijn positie 

positie rooilijn standaard rooilijn positie min 4,50m 
positie roolijn in geval van boom 

min 6,00m
 
as stam
 

profiel E dorpsstraten profiel D Directeur de Gelderstraat -  relatie Nieuwe en Oude Dorp 
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groen omheining parkeren groene erfafscheidingen nutskast ingepast in groene erfafscheidingen 

gemetselde erfafscheidingen combinatie haag-gemetselde erfafscheidingen groenen achterpaden 
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Uitstraling van de individuele en collectieve parkeeroplossingen 

Binnen de bouwvelden worden privé parkeerplaatsten gemaakt: individueel of collectief 
in de vorm van parkeerkoffers.De uitstraling van het parkeren (individueel en collectief) 
is van grote invloed op de totale beeldkwaliteit van het dorp. Parkeerplaatsen moeten 
zodanig opgelost worden dat vanaf de straat en vanuit de collectieve ruimtes de auto’s 
worden ingepast in de groene opzet van de bouwvelden. Oplossingen zoals een 
omzoming van haag of planten van bomen op strategische plekken helpen het wegwerken 
van parkeren en versterkt het groene karakter van het dorp. 

Plaatsing en vormgeving van nutskasten 

Voor het plaatsen van nutskasten is een aantal randvoorwaarden van toepassing.
 
Het doel van de randvoorwaarden is zo min mogelijke het beeld van de openbare 

ruimte te storen. Het plaatsen van nutskasten in de openbare ruimte is toegestaan mits 

aannemelijk wordt gemaakt dat:
 
a) Opnemen in bebouwing of ondergrondse plaatsing niet mogelijk is.
 
b) Combineren van verschillende functionaliteiten niet mogelijk is.
 
Verder moet aandacht worden besteed om geen kasten te plaatsen in zichtlijnen. Vrije 

doorgang van het trottoir moet 1,8 meter breed blijven. Nutskasten ≤ 1,5m moeten in lijn 
geplaatst worden met ander straatmeubilair of bomen of andere nutskasten, optioneel 
tegen blinde gevel (let op keurmerk veilig wonen mbt insluiping) of erfafscheiding. 

Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp - Heijplaat 

http:parkeerkoffers.De
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het nieuw Nieuwe Dorp- mogelijke toekomstige invuling 
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Welstandscriteria voor het gebied als geheel D Welstandscriteria 
Relatie met het stedenbouwkundige plan 

D1 Welstandscriteria voor het gebied als geheel 

Wat beoogd wordt met deze Welstandsparagraaf is enerzijds voldoende vrijheid bieden voor  
het ontwikkelen van een eigentijds tuindorp en anderzijds genoeg handvatten geven om een 
samenhangend beeld te creëren dat een relatie legt met het Oude Tuindorp. 

Aan de hand van de drie thema’s Dorps, Havenhuizen en Duurzaam krijgt het nieuw Nieuwe Dorp 
gestalte. Het gezicht van het Nieuwe Dorp wordt grotendeels bepaald door de uitstraling aan de 
randen: de Heysekade, de Directeur de Gelderstraat en de Eemhavenweg. Voor deze drie randen 
is het regie niveau hoger dan dat voor de binnengebieden. De samenhang voor de randen wordt 
gezocht in de korrelgrootte en in de overgang tussen openbaar en privé. De randen hebben een 
individueler karakter. Daar komen woningen met meer pandsgewijs en/of vrijstaande en geschakelde 
typologieën voor. Deze individualiteit komt tot onder meer tot uitdrukking in een breder palet aan 
kleur- of materiaalgebruik ten opzichte van de binnengebieden die een wat meer collectiever 
karakter hebben. De erfafscheidingen maken deel uit van het stedenbouwkundige ontwerp en zijn 
tevens een belangrijk bindend element. 

Langs de Directeur de Gelderstraat wordt gezocht naar aansluiting met de overkant met name in 
de korrelgrootte, materiaal- en kleur \gebruik en dakvorm. Materiaal- en kleurpalet is geinspireerd 
op materiaal- en kleurpalet van de bebouwing langs de Courzandseweg ofwel het nieuwe “gouden 
randje”. 

Langs de Heijsekade en de Eemhavenweg wordt gezocht naar aansluiting met de haven. Dit wordt 
bereikt door een robuuste en stoere uitstraling in het architectuurbeeld en door het gebruik van 
een kleurenpalet van donkere aardetinten. Het materiaalgebruik is hier vrij, maar versterkt wel de 
robuuste uitstraling van de bebouwing . 
De woningen hebben in tegenstelling tot de oorspronkelijke tuindorpen qua formaat een enigszins 
stadse allure langs de Heijsekade en de Eemhavenweg. Langs de Eemhavenweg zijn in ruimere 
mate woonwerk woningen mogelijk. 

Op bepaalde plekken (onder andere aan de kruisingen van de centrale as met de dorpsstraten) is 
ruimte voor verbijzondering. Kopgevels op deze hoeken hebben twee representatieve voorzijdes. 

Langs de woonstraten worden met name (korte) series gebouwd. Belangrijk is dat een sprong van 
minstens 1,0 m tussen de series wordt gemaakt om het beeld  van een doorgetrokken wand te 
voorkomen. 
In de centrale clusters, gesitueerd in de twee bredere bouwvelden is er ruime mate van vrijheid wat 
betreft de opzet van de woningen, kleur- en materiaalgebruik en het architectuurbeeld. 

•	 Gebouwen dragen bij aan de sferen van de thema’s door eenvoudige vormen 
en kleinschalige uitstraling. 

•	 Overgang openbaar-privé is duidelijk gedefineerd en heeft of een groene of 
steenachtige uitstraling. 

•	 (Gebouwde) erfafscheidingen aan de voorzijde en/of grenzend aan openbare 
ruimte dragen bij aan de stedenbouwkundige samenhang. 

•	 Dichte (berging) gevels aan de straat zijn ongewenst. 
•	 Collectieve auto opstelplaatsen op uitgegeven terrein zijn onderdeel van de 

groenstructuur van het binnengebied. 
•	 Bij toepassing van fysieke adaptieve oplossingen zijn verschillende vormen 

toegestaan (bijvoorbeeld; een trappetje, een verhoogde begane grondvloer, 
talud voor/naast de woning) 

Verschijningsvorm 
•	 Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm afgestemd op het 

omliggende tuindorp en/of haven. 
•	 Een van de omgeving afwijkende vormentaal (o.a in dakvorm en 

architectuurstijl) is mogelijk, mits de samenhang met de straatwanden en de 
omgeving niet wordt verstoord. 

•	 Volumes zijn eenvoudig en helder. 
•	 Woningentrees worden uitnodigend vormgegeven als overgangsgebied 

tussen openbaar en privé. 
•	 Kopgevels die grenzen aan openbare ruimte mogen geen blinde gevels zijn. 
•	 Kopgevels op de “verplichte hoeken” (zoals in bestemmingsplan is 

aangegeven) krijgen twee representatieve zijdes (naar de openbare ruimte). 

Materiaal, kleur en detaillering 
•	 Toepassing van baksteen vormt de basis. 
•	 Toepassing van andere dan steenachtige en of natuurlijke materialen zoals 

beton, metaal, stuc, glas en hout zijn mogelijk, mits deze bijdragen aan de 
hoge kwaliteit van het totaal en passen binnen het plan als geheel. 

•	 De detaillering is hoogwaardig en zorgvuldig: zoals kozijnen, hwa, voegen, 
boeiboorden. 

•	 Suskasten en ventilatieroosters worden op zorgvuldige wijze ingepast . 
•	 Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en 


weersinvloeden geen negatieve invloeden hebben op het uiterlijk.
 
•	 Er mag geen spiegelglas of folie met hoge reflectiegraad gebruikt worden. 

Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp - Heijplaat 
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Pandsgewijze opbouw, strakke gevelrooilijn 3-4 lagen, stoere materialen,4e laag Baksteen, stoer, zorgvuldige detaillering Dakvorm vrij 
terugliggend / steenachtige erfafscheidingen 

Eigenzinnige huizen Zorgvuldige detaillering 
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D2 Welstandscriteria per deelgebied 

Algemeen 

Voor alle deelgebieden gelden de criteria genoemd in hoofdstuk D1. Voor ieder 
deelgebied zijn er naast de criteria voor het gebied als geheel, specifieke uitgangspunten 
voor de architectuur en totale beeldkwaliteit. 

D3 Heysekade 

Op de Heysekade worden de thema’s Havenhuizen en Duurzaam toegepast. 
De Heysekade markeert de grens tussen het Nieuwe Dorp, de Heysehaven en het RDM- 
terrein en vormt op deze manier een van de gezichten van het dorp. De continuïteit en 
samenhang van de kadebebouwing vormen de uitgangspunten voor de benadering van 
de architectuur (eenheid door verscheidenheid). De vijf bebouwingsstroken (bouwblokken) 
aan de Heijsekade kennen een gevarieerde blokopbouw en kunnen verschillende 
korrelgroottes krijgen. Het ritme van korrel in het bouwblok is niet monotoon maar kent 
een variatie van minstens twee korrelgroottes. De individele woning vormt de basis 
bouwsteen. 
Woningen moeten drie of vier bouwlagen hoog zijn. De vierde laag kan variëren tussen 
plat of schuin kap. De kap kan dwars op of evenwijdig aan de straat geplaatst worden. 
Platte daken kunnen ook als setback uitgevoerd worden. Derde lagen hebben altijd 
een plat dak, volledige of met een setback aan de achterzijde. (Bebouwing mag aan de 
achterzijde 2 laags zijn m.u.v de hoeken.) 
De overgang tussen openbaar en privé is helder gedefinieerd. Hoewel de overgangszone 
tussen uitgiftegrens en gevel zich op privéterrein bevindt, heeft deze strook visueel een 
directe relatie met de buitenruimte. De totale zone draagt bij aan de totale beeldkwaliteit 
van de Heysekade en moet in samenhang met het gebouw en met de stedenbouwkundige 
wand ontworpen worden. De toepassing van een ntb terugkerend steenachtig element 
draagt zorg voor de samenhang van de afzonderlijke woningen en blokken en markeert de 
overgang tusen privé en openbaar . 
De dwarsstraten zijn de ingangen naar het binnengebied. De hoeken van de bebouwing 
bij deze dwarsverbindingen (kopgevels)  zijn van belang voor de overgang naar de 
bebouwing in het binnengebied en de overgang tussen twee thema’s; haven en dorps. 

Bestaand bouwblok gebruikt als kluswoningen 
Als een van de bestaande bouwblokken aan de kade gebruikt wordt als kluswoning, zou 
dit kunnen passen in de gedachtegang die hierboven beschreven is. Het (gevel)beeld 
van het bestaande bouwblok zou omgevormd kunnen worden zodat het blok binnen de 
totale wand past. Een mogelijke toevoeging is een vierde laag op een deel van het blok. 
Op deze manier wordt een variatie in het totale bouwblok aangebracht en wordt het 
bestaande blok familie van de andere blokken. 

Welstandcriteria Heysekade 

Voor de Heysekade gelden naast de welstandcriteria voor het gebied als geheel, 
genoemd onder D1, de specifieke criteria zoals hieronder vermeld staan: 

•		 Bebouwing aan de Heysekade heeft de entreezijde naar de 
straat. 

•		 Gebouwen (eengezinswoningen of meergezinswoningen) dragen bij aan het 
havenkarakter door een robuuste en stoere uitstraling. 

•		 Gebouwen worden in dezelfde rooilijn geplaatst. 
•		 De vijf bouwblokken zijn wat betreft de invulling en korrelgrootte familie van 

elkaar en vormen samen een stedenbouwkundig ensemble. De kleinste korrel 
wordt gevormd door het individuele woonhuis. Het bouwblok is samengesteld uit 
meerdere korrels. 

•		 Indien aanwezig is de vierde bouwlaag uitgevoerd als plat dak met of zonder 
setback of als schuine kap dwars op of evenwijdig aan de straat 

•		 Zijgevel en erfafscheiding van de hoekpanden zijn geen gesloten kopgevels, 
maar hebben een representatieve uitstraling en vormen een passende overgang 
naar dorpsstraten en Courzandse park. 

•		 Materiaal toepassing in de gevels is vrij, mits het een stoere uitstraling heeft. 
•		 Kleurgebruik: Gebouwen hebben donkere aardetinten. 
•		 Overgang openbaar-privé is helder definieerd, heeft een steenachtige uitstraling 

en bestaat minimaal uit een terugkerend bindend element. 
•		 Erfafscheidingen zijn in samenhang met het gebouw en de stedenbouwkundige 

wand ontworpen en hebben een maximale hoogte van 1,00m (aan de voor- en 
zijgevels). 
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min 6,00m

min 4,50m

>1,50<3,00

as stam

standaard rooilijn positie

positie roolijn in geval van boom 

min 3,00mmax. 9,00m
positie rooilijn

erfgrens

Courzandse park
Dir. van 

Gelderstraat
Courzandseweg

erfgrens

>1,50<3,00
standaard rooilijn positie
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aanzicht 1: linkerblok als kluswoningen 

aanzicht 1 : geheel nieuwbouw 

mogelijke invulling Heysekade 

zo niet 

bestaande blok 

zo wel 

korrelgrootte per bouwblok bestaande blok 

N 
A 

1 

impressie materiaal- en kleurgebruik op RDM 
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Representatieve uitstraling en adres aan de straat, voorkeur voor lage goothoogte, afwisselende kapvormen en vier onder een kap ontworpen als een gebouw 
knikken: dorpse villa’s (geen stadsvilla’s) 

moderne villa: platdak, afwijkende kleur en materiaal gemetselde erfafscheiding 
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D3 De Directeur de Gelderstraat 

Op de Directeur de Gelderstraat worden de thema’s Nieuw Dorps en Duurzaam 
toegepast. 

De Directeur de Gelderstraat grenst aan de groene Zone langs het Oude Dorp. Deze 
rand van het Nieuwe Dorp heeft daarmee een directe relatie met een belangrijke groene 
openbare ruimte en met het Oude Dorp. De bebouwing aan deze rand van het Nieuwe 
Dorp heeft een representatieve uitstraling en reageert op het karakter van de, aan de 
overzijde gelegen, bebouwing aan de Courzandseweg. 

De bebouwing kan worden getypeerd als op zichzelf staande gebouwen met tuinen. 
De bebouwing heeft haar adres aan de Directeur de Gelderstraat. Gebouwen hebben 
maximaal drie bouwlagen met voornamenlijk schuine kappen.Kopgevels van de 
hoekpanden hebben net zoals de voorgevels een representatieve uitstraling. Auto-
opstelplaatsen op eigen terrein in de voor- of zijtuin worden zoveel mogelijk aan het zicht 
onttrokken. 

Welstandscriteria Directeur de Gelderstraat 

Voor de Directeur de Gelderstraat gelden naast de welstandcriteria voor het gebied 
als geheel, genoemd onder D1, de specifieke criteria zoals hieronder vermeld staan: 

•		 Bebouwing aan de Directeur de Gelderstraat heeft de entreezijde gericht op het 
Courzandse Park. 

•		 Gebouwen dragen bij aan het gezicht van het Nieuwe Dorp. 
•		 Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst. 
•		 De korrelgrootte sluit aan bij de typologie van de Courzandseweg en varieert 

van vrijstaande woningen tot drie- of vierkappers en zijn als een gebouw 
ontworpen en niet als rijtjes. 

•		 Bebouwing is niet geplaatst in één rooilijn maar verspringt t.o.v. elkaar. 
•		 Gebouwen hebben gevarieerde kapvormen. Geen overheersend beeld van 

‘blokkendozen.’ 
•		 Detaillering van de bebouwing moet de representatieve uitstraling van de 

gebouwen versterken. 
•		 Materiaal- en kleurgebruik in de gevels is geinspireerd op het materiaal- en 

kleurgebruik in de gevels van de bebouwing aan de Courzandseweg. 
•		 De scheiding tussen openbaar en privé is duidelijk vormgegeven in de vorm van 

steenachtige muurtjes of steenachtige penanten in combinatie met een haag en 
zijn maximaal 1,00m hoog (aan de voor- en zijgevels). 

• Erfafscheiding is onderdeel van het ontwerp en van de totale compositie. 

2

D
 

E 

2 

impressie materiaal- en kleurgebruik bebouwing langs de Courzandseweg 

aanzicht 2 - losse korrels 

mogelijke invulling Directeur de Gelderstraat 
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The well: high-density cluster around a clean water
basin
Canal city on the Lake, a high density housing area (65
h/ha) designed in the tradition of the Old Dutch canal
cities, with a water connection to the IJsselmeer sea

To ensure quality execution of these special zones West 8
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supervisor for the Canal City on the Lake.
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detail deuren - woon en werk detail deuren - woon en werk bedrijfswoningen met een sterk woonkarakter 

bedrijfswoningen, transparante plint met woonkarakter 

West 8 together with Kuiper Compagnons made a 
masterplan for the Vinex site Vathorst in Amersfoort. The 
plan is for 11000 dwellings, 90 hectare of commercial, 
industrial and office programs and required public 
facilities. The masterplan is divided into four zones: 

City of labor: concentration of industry, commercial 
and office program at the junction of national 
infrastructure 
The plains: low-density urbanization respecting the 
existing rural landscape with tree lines 

client 
Ontwikkelings Bedrijf Vathorst 

partners 
Kuiper Compagnons 

consultants 
DHV 

team 
Adriaan Geuze, Christoph Elsasser, Edzo 
Bindels, Ard Middeldorp, Bas van der 

drive in woningen transparante plint variatie in kleur en in hoogte 
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D4 De Eemhavenweg	 Welstandscriteria Eemhavenweg 

Op de Eemhavenweg worden de thema’s Havenhuizen en Duurzaam toegepast. Voor de Eemhavenweg gelden naast de welstandcriteria voor het gebied als geheel, 
genoemd onder D1, de specifieke criteria zoals hieronder vermeld staan: 

De Eemhavenweg vormt de grens tussen het Nieuwe Dorp en de Eemhaven. Het vormt 

een van de drie randen van het Nieuwe Dorp. De Eemhavenweg kent twee voorname 

karakteristieken; het havenkarakter en de verkeerslawaaiproblematiek.
 
Bij de Eemhavenweg wordt gezocht naar een bebouwingstypologie die een meerwaarde 

kan betekenen voor het totale dorp. Dat wil zeggen dat de bebouwing hoofdzakelijk 

aaneengesloten is, zodat deze beschermt tegen het wegverkeerslawaai.
 

Woningen mogen hier gecombineerd worden met een werkruimte op de begane grond. 

De entree van de woningen is op de Eemhavenweg gericht. De woningen hebben drie of 

vier bouwlagen. De bebouwing heeft aan de Eemhavenweg zijde minimaal 3 bouwlagen.
 
(Bebouwing mag aan de achterzijde 2-laags zijn m.u.v de hoeken.)
 
De vierde bouwlaag heeft altijd een setback aan de binnenterrein zijde. Dit om zo min 

mogelijk schaduwwerking in het binnenterrein te veroorzaken.
 

•		 Bebouwing aan de Eemhavenweg heeft de entreezijde naar de 
straat. 

•		 In het geval van een werkruimte in de plint moet deze een open uitstraling 
krijgen. 

•		 Bebouwing sluit in maat en schaal aan op het profiel van de Eemhavenweg. 
• 	 Materiaaltoepassing in de gevels is vrij mits het een stoere uitstraling 

heeft. 
•		 Gebouwen hebben donkere aardetinten. 
•		 De detaillering van de bebouwing moet de robuuste uitstraling van het 

gebouw versterken. 
•		 Overgang openbaar-privé is helder gedefineerd en heeft een steenachtige 

uitstraling met minimaal één terugkerend bindend element. 
•		 Erfafscheidingen zijn in samenhang met het gebouw en de 

stedenbouwkundige wand ontworpen en hebben, een maximale hoogte van 
1,00m (aan de voor- en zijgevels). 

aanzicht 3 

33 

mogelijke invulling Eemhavenweg 
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pulserende profiel, groene erfafscheidingen sprong in de rooilijn, ruimte voor groen 

verblijfsruimte voor de deur hoekpanden hebben twee gezichten 
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D5 Nieuwe Dorpsas (Karimunstraat) 

Op de Karimunstraat worden de thema’s Nieuw Dorps en Duurzaam toegepast. 

De Karimunstraat wordt de nieuwe verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Dorp. De 

weg verbreedt in het midden en varieert van 12,0 m tot 25,0 m. in de breedte. Ter plaatse 

van deze verbreding ontstaat een centraal plein. Dit wordt een autoluw plein met een 

groen karakter.
 

De bebouwing oriënteert zich op de Karimunstraat en heeft maximaal drie bouwlagen. 

Bebouwingstypologie bestaat uit verschillende, korte aaneengesloten rijen. Vrijstaande
 
woningen zijn ook toegestaan. De bebouwing vormt een wand aan de nieuwe dorpsas. 

Deze wand wordt onderbroken door een noord- zuid langzaamverkeersverbinding.
 
Bij de aangeven hoeken krijgen de woningen twee gezichten en mogen als een accent 

ontworpen worden.
 
Parkeren wordt deels binnen de woonvelden gemaakt en deels op straat. Parkeren binnen 

het woonveld wordt zodanig gemaakt dat de auto zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken 

wordt. (In principe geen ontsluiting van parkeerkoffers binnen de woonvelden, vanaf de 

centrale as.)
 

Welstandscriteria Nieuwe Dorpsas (Karimunstraat) 

Voor de nieuwe dorpsas gelden naast de welstandcriteria voor het gebied als 
geheel, genoemd onder D1, de specifieke criteria zoals hieronder vermeld staan: 

•		 Gebouwen aan de nieuwe dorpsas hebben hun formele kant en entree naar de 
straat toe. Indien kopgevels grenzen aan de nieuwe dorpsas krijgen deze een 
uitstraling van een voorzijde. Geen blinde kopgevels toegestaan. 

•		 Bij aangegeven hoeken krijgt de bebouwing twee representatieve zijden en 
worden geaccentueerd. 

•		 Waar de wand door de langzaamverkeersroute wordt onderbroken krijgen de 
kopgevels ook een representatieve zijde. 

•		 Gebouwen hebben gevarieerde kapvormen. Geen overheersend beeld van 
blokkendozen. 

•		 Toepassing van aardetinten, kleurrijke incidenten beperkt mogelijk. 
•		 Toepassing van baksteen vormt de basis. 
•		 Toepassing van andere steenachtige en of natuurlijke materialen zoals beton, 

metaal, stuc, glas en hout zijn mogelijk, mits deze bijdragen aan de hoge 
kwaliteit van het totaal en passen binnen het plan als geheel. 

•		 De scheiding tussen openbaar en privé is duidelijk vormgegeven in de vorm van 
een haag van maximaal 1,0 m hoog (aan de voor- en zijgevels). 

•		 De detaillering is zorgvuldig en benadrukt het kleinschalige karakter van de 
bebouwing. 

aanzicht 4 

24 24 

mogelijke invuling centrale as 
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groene erfafscheiding, verspringende roolijn verspringing in de roolijn, baksteen architectuur, kleinschaligheid erkers op begane grond, gevarieerde kap 

kleinschaligheid benadrukt door lage goothoogte, kopgevel met uitstraling erker op de eerste  verdieping korte rij, zonnepanelen in voorgevel 
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D6 De Dorpsstraten 

In de dorpsstraten worden de thema’s  Nieuw Dorps en Duurzaam toegepast. 

De dorpsstraten vormen een groot deel van de straten in het binnengebied van het 
Nieuwe Dorp. De straten hebben een profiel van 11,0-12,0 m breed en de afstand tussen 
de gevels varieert van 15,0 m tot 18,0 m. De dorpsstraten zijn: Duivendrechtsstraat, 
Moordrechtstraat, Van Kinsbergenstraat, Ampenastraat en Victorieuxstraat. 

De bebouwing langs de dorpsstraten vormt de basis van de totale ontwikkeling in het 
Nieuwe Dorp. Bebouwing kent een kleinere variatie in verschijningsvormen dan de randen 
en heeft een meer collectief karakter. De woningen hebben maximaal drie bouwlagen. 
Kapvorm is vrij. 

De bebouwingtypologie komt tot uitdrukking in de vorm van rijen met verspringende 
rooilijnen met eventueel wat losse bebouwing. Parkeren wordt deels binnen het woonveld 
gemaakt en deels op straat. Parkeren binnen het woonveld wordt zodanig gemaakt dat de 
auto zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken wordt. 

Welstandscriteria 

Voor de dorpstraten gelden naast de welstandcriteria voor het gebied als geheel, 
genoemd onder D1, de specifieke criteria zoals hieronder vermeld staan: 

•		 Gebouwen aan de dorpsstraten hebben hun entreezijde naar de straat toe. 
•		 De woningrijen moeten minimaal 1,00m van elkaar verspringen. 
•		 Gebouwen hebben gevarieerde kapvormen. Geen overheersend beeld van 

blokkendozen. 
•		 Toepassing van baksteen vormt de basis. 
•		 Toepassing van andere dan steenachtige en of natuurlijke materialen zoals 

beton, metaal, stuc, glas en hout zijn mogelijk, mits deze bijdragen aan de hoge 
kwaliteit van het totaal en passen binnen het plan als geheel. 

•		 Toepassing van aardetinten. Kleurrijke incidenten beperkt mogelijk. 
•		 De detaillering is zorgvuldig en benadrukt het kleinschalige karakter van de 

bebouwing. 
•		 De scheiding tussen openbaar en privé is duidelijk vormgegeven in de vorm van 

een haag van maximaal 1,0 m hoog (aan de voor- en zijgevels) 

aanzicht 5 - korte rijen 
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mogelijke invulling dorpsstraat 
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 kleur accent kaswoningen (thermische buffer, laag energiegebruik)	 openbaar toegankelijk, zijgevels met een representieve 
gevel 

vrije compositie van de bebouwing	 groene tussenzone als overgang openbaar - privé 
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D7 Binnenclusters 

In het plan wordt tweemaal door het samenvoegen van bouwvelden ruimte gemaakt 
voor ruimere bouwvelden. In de bredere bouwvelden is er meer vrijheid ontstaan om 
collectieve (speel)ruimtes en een vrije opzet van de woningen mogelijk te maken. 

Gekozen is om meer vrijheid toe te laten wat betreft de opzet en architectuurbeeld van 
de woningen in de binnenclusters. De thema’s die van toepassing zijn in de clusters zijn 
Nieuw Dorps en Duurzaam. 

- Gebouwen in de binnenclusters mogen een vrije en losse verkavelingsopzet hebben. 
- De korrelgrootte wordt getypeerd door vrijstaande woningen of korte rijen in het groen. 
- De rooilijnen van de bebouwing is ook vrij. Wel wordt aan beide kanten van het pad door 
  de binnenclusters een tussenzone van minstens 1,5 m breed gehanteerd. Deze 
  tussenzone zorgt voor een afstand tussen de gevel en informele route. 
- Erfafscheiding is vrij maar heeft wel een groene uitstraling. 
- Bebouwing krijgt maximaal drie bouwlagen. 
- Kapvorm is vrij. 
- Materiaal- en kleurgebruik is vrij. 
- De informele route die door de binnenclusters loopt is bedoeld voor het 
langzaamverkeer maar is wel gedimensioneerd voor de hulpdiensten (brandweer). 
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