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VERSLAG 

VERGADERING 

QUALITY-TEAM FEYENOORD CITY 

VRIJDAG 21 januari 2022 

 
 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus heeft de vergadering digitaal plaatsgevonden.   

 

1 PLANBESPREKINGEN 

 

1.1 Colosseumplot 

 

Omschrijving: Structuurontwerp Colosseumplot  

Ontwerp:  Orange Architects 

Dossier:  OMC.22.01.00032 

 

Omschrijving 

Aan het Q-team wordt het structuurontwerp voor het Colosseumplot gepresenteerd door de architect. Op basis van 

dit ontwerp en de feedback die hierop wordt gegeven wordt het ontwerp doorvertaald in een schetsontwerp. Het 

Colosseumplot ligt op een scharnierpunt in de stad, te midden van vijf verschillende wijken. Door deze positie is het 

plot te zien als verbindingspunt tussen de diverse wijken. Daarnaast speelt het plot een rol bij de verbinding tussen 

de stadskant aan één zijde en de nieuwe ontwikkelingen rondom het stadion aan de andere zijde. Dit vertaalt zich 

concreet in een structuurontwerp waarbij hoogbouw wordt gepositioneerd aan de zijde van het Nieuwe Stadion, de 

hoogbouw loopt geleidelijk af naar laagbouw aan het Vredesplein. Belangrijke voetgangersroutes van en naar 

Feyenoord City krijgen een plek in het ontwerp.  

Het structuurontwerp bestaat uit twee gesloten bouwblokken met doorsteken die de verbinding met de omliggende 

wijken maken. Het programma bestaat uit relatief veel grondgebonden woningen, georiënteerd op het Vredesplein 

en gedeeltelijk aan de dwarsverbindingen door het plot heen. Hiernaast worden drie torens voorgesteld die richting 

de moskee aflopen in hoogte. 

De complexiteit van het plot wordt vergroot door de diverse peilhoogtes, dit gegeven wordt gebruikt om onder 

andere het parkeren op te lossen dat deels boven- en ondergronds wordt geregeld. Hiernaast wordt het 

hoogteverschil ook ingezet als thema door diverse bouwhoogtes in het plot toe te passen, hiermee wordt ook 

aangesloten op het kleine schaalniveau van de wijk Hillesluis. 

Er is gekozen voor een divers scala aan buitenruimtes voor de terrassen en de binnengebieden. Er wordt 

onderzocht op welke manier collectieve buitenruimtes en privébuitenruimtes een rol kunnen spelen. De ambitie 

wordt uitgesproken om de plinten in te zetten om de levendigheid op straatniveau te vergroten.  

Het structuurontwerp gaat uit van een combinatie van eengezinswoningen, appartementen, winkels en een woon-

zorgcomplex aan de kant van de moskee. Ten slotte wordt benadrukt dat het idee is om een diversiteit aan 

architectuur toe te passen met een groen en stedelijk karakter. Enkele onderdelen van het plan worden dan ook 

uitgewerkt door andere architecten, waaronder de eengezinswoningen aan het Vredesplein. 

 
  



Q u a l i t y - t e a m  F e y e n o o r d  C i t y  

 

 
2 

 

Relevante beleidskaders 

1. Masterplan 

Doelstellingen Feyenoord City 

 

 

 

2. Nota van Uitgangspunten Colosseumplot 

 

3. Welstandsnota Rotterdam 2010  

Uitgangspunten voor Welstandstoetsing 

 

4. Hoogbouwbouwvisie 2019   

 

Reactie van het Q-team op het structuurontwerp Colosseumplot 

Het ontwerpteam wordt bedankt voor de presentatie en het Q-team benadrukt het belang van een ontwerp dat 

goed ingepast is in de complexiteit van het stedelijk weefsel. Op hoofdlijnen is het Q-team enthousiast over het 

gepresenteerde structuurontwerp voor dit plot. Er worden veel kansen gezien in de stapeling van volumes, de 

morfologie van het ontwerp en de routing. Wel vraagt het Q-team aandacht voor de aansluiting van het plot op het 

Vredesplein, met name de landing van de eengezinswoningen aan dit plein. Hiernaast wordt ook aandacht 

gevraagd voor de positie van de kop naast de moskee, dit is een belangrijke locatie ten opzichte van het 

Varkenoordsepark en het Vredesplein en deze kop dient zich op een logische en respectvolle manier te verhouden 

tot de moskee. Aanvullend hierop worden de volgende opmerkingen meegegeven voor de verdere doorwerking 

van het ontwerp voor dit plot: 

- Het Q-team vraagt aandacht voor de kwetsbaarheid van de straten en pleinen, met name ter plaatse van de 

verhoogde delen. Gevraagd wordt om hierbij onder andere rekening te houden met aspecten zoals semi-

openbaarheid en windhinder. 

- Bij de nadere uitwerking van de routes door en langs het plot wordt gevraagd voor het creëren van een 

aantrekkelijke route, ook voor de meer kwetsbare doelgroepen zoals kinderen. Hoge sociale veiligheid is 

cruciaal voor een goede verbinding met de omliggende stad, anonieme gevels zijn hier niet gepast. 

- Er wordt inzicht gevraagd in de samenhang tussen de architectonische eenheden die op het plot worden 

gecreëerd en de manier waarop de verschillende architectenbureaus dit gaan vertalen. 

- Voor de nadere uitwerking van het ontwerp wordt aandacht gevraagd voor een goede inpassing van 

landschappelijke aspecten, zoals biodiversiteit, het tegengaan van windhinder,  de omgang met het 

hemelwater etc. Daar waar daktuinen met een rijker geschakeerde vegetatie worden voorgesteld dient de 

toegestane dakbelasting daarop te zijn berekend. 
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- Er wordt inzicht gevraagd in de bijdrage die de parkeeroplossingen in het ontwerp leveren aan de levendigheid 

van het gebied, met name in relatie tot het front onder het Varkenoordseviaduct.  

- Het Q-team ziet veel kansen en grote potentie in het laten aflopen van de bebouwingshoogte richting het 

Vredesplein, hiermee kunnen kwalitatieve terrassen en buitenruimten worden gecreëerd die georiënteerd zijn 

op het plein en de monumentale moskee. 

- Er worden eveneens kansen gezien in de grote diversiteit aan woonprogramma’s, die in het structuurontwerp 

zitten, zoals een woonzorgcentrum. Een inclusieve en verbindende ontwikkeling nabij en voor de omliggende 

wijken, conform de ambities van Feyenoord City, kan hiermee gerealiseerd worden. Voor het plintprogramma 

vraagt het Q-team aandacht en eenzelfde ambitie. 

- Het Q-team vraagt hoe het structuurontwerp zich verhoudt tot de Hoogbouwvisie 2019. 

- Verzocht wordt om het Colosseumplot in samenhang met het Roseplot te blijven bekijken en de verbindingen 

en randen van deze plots in verhouding tot de grotere stedelijke lijnen duidelijker inzichtelijk te maken. 

 

Conclusie 

Het Q-team ziet veel kansen en mogelijkheden in het ontwerp en kijkt uit naar een schetsontwerp waarin de 

bovenstaande opmerkingen zijn verwerkt. 
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1.2 Roseplot 

 

Omschrijving: Structuurontwerp Roseplot  

Ontwerp: Barcode Architects  

Dossier: OMC.22.01.00034 

 

Omschrijving 

De architect presenteert het structuurontwerp voor het Roseplot. De inrichting van het plot is in relatie met het 

Nieuwe Stadion bekeken. Een van de randvoorwaarden is namelijk dat er voldoende ruimte is voor een esplanade 

van en naar het stadion, die geschikt moet zijn voor de grote bezoekersstroom op wedstrijddagen. Hierdoor 

ontstaat een schijnbaar gecurvde route naar boven toe, dit is een belangrijk stedenbouwkundig uitgangspunt 

geweest in de ontwikkeling van het ontwerp. Hiernaast is alzijdigheid en het creëren van een attractieve plint een 

uitgangspunt in het ontwerp. 

Het idee is om een verdraaiing in een van de torens toe te passen, gebaseerd op de verschillende volumes 

rondom de Roseknoop en als antwoord op het Nieuwe Stadion. De bouwenveloppe is vormgegeven door één hoge 

toren aan stadionzijde te positioneren en een tweede lagere toren te positioneren richting het kruispunt van de 

Roseknoop. De ambitie is om deze als ensemble te laten werken met hiertussen een geluidsluwe binnentuin. 

Parkeren wordt opgelost onder de esplanade, met name door de hoogteverschillen in het plan. Programmatisch is 

het idee om veel verschillende typen woningen te creëren en op het maaiveld een commerciële plint die voor 

levendigheid moet zorgen.  

 

Relevante beleidskaders 

1. Masterplan 

Doelstellingen Feyenoord City 

 

 

 

2. Nota van Uitgangspunten Colosseumplot 

 

3. Welstandsnota Rotterdam 2010  

Stedelijke knooppunten 

 

4. Hoogbouwbouwvisie 2019   
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Reactie Q-team op structuurontwerp Roseplot  

Het Q-team benadrukt dat het Nieuwe Stadion in een landschap staat van een duidelijk stedelijk weefsel, het 

stadion is in schaal en in identiteit een uitzondering in het gebied. In het huidige structuurontwerp van het Roseplot 

wordt met de toren(s) getracht in maat en schaal aan te sluiten op het stadion. Het Q-team is niet overtuigd van dit 

concept en ziet de concurrentie die ontstaat tussen de torens en het stadion als een ongewenste ontwikkeling. Het 

Q-team vraagt dan ook om een betere inpassing van het ontwerp in het omliggend stedelijk weefsel. Hiernaast zijn 

bepaalde belangrijke uitgangspunten uit de Nota van Uitgangspunten (NvU) van het Roseplot niet in het ontwerp 

meegenomen. In de NvU wordt onder andere gesproken over het leggen van verbindingen met omliggende wijken 

en het creëren van een logische continuering van de Laan op Zuid. Ook zijn in het ontwerp nog onvoldoende 

routes door het plot zelf gecreëerd, de verschillende groene ruimten lijken niet met elkaar verbonden en ook is het 

Q-team niet overtuigd van de kwaliteit van het binnengebied. In het structuurontwerp van het plot dient sprake te 

zijn van stedelijke gebouwen die op een prettige en overtuigende manier landen in het stedelijke weefsel in plaats 

van het creëren van sculpturen die de concurrentie aan willen gaan met het Nieuwe Stadion. Aanvullend hierop 

worden daarnaast de volgende opmerkingen meegegeven voor het structuurontwerp voor dit plot: 

- Het ontwerp en de haalbaarheid hiervan dient beredeneerd te worden vanuit de verbinding met de omliggende 

wijken, vooralsnog is het huidige structuurontwerp te veel georiënteerd op de schaal van het Nieuwe Stadion. 

De vormgeving, porositeit en transparantie van de gevels en plinten spelen hier een belangrijke rol in. 

- Er wordt inzicht gevraagd in de inpassing van aspecten zoals biodiversiteit, de omgang met het hemelwater en 

het tegengaan van windhinder in het ontwerp, deze aspecten dienen op een integrale manier te worden 

meegenomen in de haalbaarheid van het plan. 

- Het groene karakter van de opgang naar het stadion dient op een realistische manier in verhouding te staan tot 

de grote bezoekersstromen die hier gebruik van zullen maken. Het Q-team vraagt om in een volgende 

bespreking een realistische weergave van het groene karakter van de opgang naar het stadion te tonen.  

- Het Q-team ziet meerwaarde in het uitwerken van dit plot door een diversiteit aan architecten. 

- Q-team vraagt aandacht voor het te realiseren (plint)programma in zijn context. Deze plot met zijn ligging aan 

de opgang naar het Nieuwe Stadion en de doorgetrokken Colosseumweg vraagt om ‘meer’ dan wonen boven 

een actieve plint. 

- De torens van het ontwerp dienen op een logische wijze te worden ingepast in de omgeving, aansluiten op 

Parkstad en het inzichtelijk maken van de schaal van overige torens in de het gebied is hierbij cruciaal.  

- Het Q-team vraagt hoe het structuurontwerp zich verhoudt tot de Hoogbouwvisie 2019. 

- Verzocht wordt om het Roseplot in samenhang met het Colosseumplot te bekijken en de verbindingen en 

randen van deze plots in verhouding tot de grotere stedelijke lijnen duidelijker inzichtelijk te maken. 

- Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor een alzijdige benadering in het gevelontwerp van de torens. 

 

Conclusie 

Het Q-team is niet overtuigd van het gepresenteerde structuurontwerp. Het Q-team ziet een aangepast 

structuurontwerp met belangstelling tegemoet waarin bovengenoemde opmerkingen en de geformuleerde 

kwaliteiten uit het NvU als uitgangspunt zijn genomen. De uitwerking van dit Roseplot dient op een integrale manier 

te gebeuren zodat het plot op een logische wijze samenvloeit met de bestaande en in ontwikkeling zijnde stad. 
 




