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VERSLAG 

VERGADERING 

QUALITY-TEAM FEYENOORD CITY 

VRIJDAG 03 JUNI 2022 

 
 

Deze vergadering heeft digitaal plaatsgevonden. 

 

 

AANWEZIG: 

Winkel (voorzitter), Diederen, Eilander, Slabbers Van Doorn  

 

 

1  Plantoelichting 
   

1.1 Structuurontwerp Mallegatplot    

 Ontwerp:  Team V  

Dossier:  OMC.22.05.00083 

1.2 Structuurontwerp Roseplot    

 Ontwerp:  Barcode Architects en LOLA Landscape Architects 

Dossier:  OMC.22.01.00034 

1.3 Structuurontwerp Colosseumplot   

 Ontwerp:  Orange Architects, Gaaga, Studio Prototype en Flux 

Dossier:  OMC.22.01.00032  
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1.1 Structuurontwerp Mallegatplot 

Omschrijving: Structuurontwerp Mallegatplot 

Ontwerp: Team V 

Dossier:  OMC.22.05.00083 

 

Omschrijving 

De architect presenteert het structuurplan voor een woontoren van 75 meter hoog met aanvullende functies in de 

plint. De locatie vormt de schakel tussen oud-Feijenoord en Feyenoord City. In het structuurontwerp is voorbij de 

plotgrenzen gekeken, anticiperend op potentiële nieuwe ontwikkelingen op naastgelegen plots. De toren wordt 

daarom voorgesteld als hoeksteen van een nieuw te vormen wijkrand, in plaats van een solitaire woontoren in het 

park zoals werd voorgesteld in de concept Nota van Uitgangspunten.  

 

Het Mallegatplot ligt iets gedraaid ten opzichte van de orthogonale patroon van Feijenoord maar volgt aan één 

zijde de lange lijn van de Persoonshaven waardoor zicht op de koepels van de gashouder behouden blijft.  

Om dit scharnierpunt van twee ruimtelijke structuren te benadrukken wordt de toren subtiel getordeerd. De toren 

start met een gedraaide voet naar het water en eindigt bovenin in lijn met de wijk.  

Aan de park- en wijkzijde is de plint van de toren vergroot; de onderste vier verdiepingen liggen in rooilijn naar 

voren ten opzichte van de toren en sluiten aan op de hoogte van de bebouwing in de wijk. De plint grijpt als het 

ware om de toren heen. Daarnaast wordt met deze bredere voet windhinder op straatniveau voorkomen. 

 

De toren heeft circa 170 woningen in verschillende groottes en voor diverse doelgroepen. De woningen liggen om 

een vaste centrale kern. De gevel tordeert daar omheen waardoor er veel verschillende woning-plattegronden 

mogelijk zijn. Alle woningen hebben ruime buitenruimten. De maisonnettes in de plint hebben een tuin op de 

begane grond. Kleine hoogteverschillen zorgen voor een natuurlijke scheiding van publiek naar privé. Het dak van 

de plint wordt ingericht als collectieve tuin. 

De hoofdentree naar de woningen, de entrees van parkeergarage en het fietsparkeren zijn gesitueerd aan een 

woonerf aan de noordzijde. De park- en kadezijde blijven vrij van autoverkeer. Maatschappelijke of commerciële 

functies zijn gesitueerd aan het verkeersvrije verlengde van de Persoonshaven en aan de wandelroute naar het 

park waar ook een gemeenschappelijke huiskamer voor de bewoners is geprojecteerd.  

 

Het ontwerp bevindt zich in de structuurfase en de gevels moeten nog nader worden uitgewerkt. De toren wordt 

voorgesteld met een horizontale belijning en veel glas voor weids uitzicht en het benadrukken van de twist in de 

toren. Buitenruimten zijn afsluitbaar met glas voor beschutting en tegen geluid. In de plint wordt met 

inrichtingselementen de overgang tussen openbaar-privé verzacht.  

De materialen die nu worden voorgesteld zijn eigentijds, robuust, stoer, circulair, bio-based of opnieuw te gebruiken 

en sluiten in tactiliteit en kleur aan op de rode baksteen uit de wijk Feijenoord. 

 

Wat betreft het participatietraject geeft de architect aan dat gesprekken met omwonenden en belanghebbenden nu 

wordt opgestart.  

 

Relevante beleidskaders 

1. Masterplan 

Doelstellingen Feyenoord City 
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2. (Concept) Nota van Uitgangspunten Mallegatplot 

 
3. Welstandsnota Rotterdam 2010  

Gebiedstype Rivierlocaties 

 

4. Hoogbouwbouwvisie 2019   

 

Reactie Q-team op structuurontwerp Mallegatplot 

Het Q-team bedankt de architect voor het heldere en complete verhaal waarin aandacht is voor de ruimtelijke 

inpassing en schaal van het gebouw.  

Het Q-team ziet graag hoe de ambities uit het ‘Blauwe Boek’ tot uitdrukking komen in het ontwerp voor dit plot. Het 

Q-team merkt op dat in het ‘Blauwe Boek’ de ambitie voor het Mallegatplot wordt omschreven als ‘een sfeervolle 

elegantie tot aan de voordeur’ en vraagt hoe dit tot uitdrukking komt in het ontwerp. Het Q-team vraagt nadrukkelijk 

aandacht voor de aansluiting en landing van de toren en de plint in de omgeving. De uiteenlopende sferen rondom 

het gebouw vragen om gevels die per zijde op de specifieke situatie reageren. Bijvoorbeeld in relatie tot het park 

en de gashouders, tot de wijk Feijenoord, of tot het woonerf, de kade etc. In het voorliggende plan wordt op die 

verschillende condities nog onvoldoende gereageerd. Ook geeft het Q-team aan dat het niet consequent is dat de 

naar voren geschoven plint, die aansluit op de schaal van de wijk, zich ook manifesteert aan de parkzijde. 

Het Q-team is enigszins verrast dat de uitgangspunten ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten zijn 

veranderd en de toren niet meer als solitair in het park staat. Het Q-team vraagt de gemeentelijke ontwerpers van 

stedenbouw en landschap op een volgend moment nader toe te lichten wat dit betekent voor de grootte van het 

park en de wijze waarop de toren en plint zich hiertoe zouden moeten verhouden. Het Q-team vraagt aandacht 

voor een aantal algemene aspecten. Ten eerste vraagt het Q-team bij een volgende presentatie in te gaan op de 

eerdere opmerkingen en vragen die meegegeven zijn bij de eerdere besprekingen en daarnaast in te gaan op de 

veranderingen in het plan. Daarnaast wordt gevraagd om bij elke presentatie in te gaan op de manier waarop het 

plan zich verhoudt tot de sociaal maatschappelijke doelstellingen van de gebiedsontwikkeling en wat het hierin 

bijdraagt, ook in relatie tot de openbare ruimte. Hetzelfde geldt voor biodiversiteit en duurzaamheid, ook voor deze 

thema’s verzoekt het Q-team bij elke planpresentatie om een toelichting en bijbehorende bewijslast waarmee 

aangetoond wordt dat de geformuleerde ambities daadwerkelijk haalbaar zijn.   

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 Structuurontwerp Roseplot 

 

Omschrijving: Structuurontwerp Roseplot  

Ontwerp: Barcode Architects en LOLA Landscape Architects 

Dossier: OMC.22.01.00034 

 

Omschrijving 

De architect presenteert het gewijzigde plan en gaat daarbij in op de wijzigingen die zijn gemaakt naar aanleiding 

van de opmerkingen van het Q-team uit het verslag van 21 januari 2022.  

Om meer verbinding en aansluiting met de omgeving en naastliggende ontwikkelingen, zoals het Colosseumplot, te 

realiseren is er na januari 2022 intensief en integraal gewerkt met LOLA landscape architects, gemeente en 

Orange architecten (ontwerpers naastgelegen Colosseumplot). Het plan bevindt zich nu nog in een voorfase van 

het schetsontwerp en moet als een volumestudie worden bekeken. De gevels moeten nog nader worden 

uitgewerkt waarbij wordt gezocht naar dynamiek en geïntegreerde oplossingen voor geluidwering. 

 

Het voorstel met twee torens op een plint is op de volgende punten aangepast: 

-De toren aan de noordzijde (stadskant) is verlaagd van 70 naar 53 meter en meer geleed tot een samengesteld 

volume. De Rotterdamse laag van de laan op Zuid en woongebouw Imagine wordt optische voortgezet waardoor 

deze beter aansluit op de menselijke schaal van de stadswijk en reageert op de omgeving en het Colosseumplot. 

Op de daken van de verschillende volumes wordt een groene inrichting voorgesteld. 

- De hogere toren aan de zuidzijde (dicht bij het nieuwe stadion) is slanker gemaakt met vanuit het midden gezien 

een verjonging naar de top en naar het maaiveld. De onderste helft van de toren aan de Laan op Zuid en de 

bovenste helft aan de zijde van het nieuwe stadion worden middels een verticale vertrapping voorzien van extra 

plasticiteit.  

-Er is gekozen het geheel als twee op elkaar aansluitende individuele volumes te benaderen. 

-De plint is rondom attractief en transparant gemaakt met voorzieningen als fitness, co-working units en 

commerciële ruimten passend bij de wijk. De plint loopt mee met de hoogteverschillen in het plot.  

-De entree van de woningen aan de Colosseumweg wordt door middel van een atrium ook verbonden met een 

tweede entree aan de Laan op Zuid. Hierdoor is het mogelijk door het gebouw heen te lopen en te kijken maar ook 

het groene dakterras met de groen ingerichte hal te verbinden en zoveel mogelijk licht naar binnen te brengen. 

-In de torens bevinden zich woningen van verschillende groottes. De woningen zijn gemixt in zowel de hoogte als 

breedte en oriëntatie. 

-De inpassing van biodiversiteit en landschap is meer integraal meegenomen in het ontwerp. Vier elementen 

worden onderscheiden; het Platform, het Atrium, de Binnenwereld en de Berg 

-Het platform betreft het maaiveld met hellingbanen, trappen, toegangen en hoogteverschillen die het plan en de 

omgeving verbindt met het nieuwe stadion en het spoor overkluist. Hier worden oa. bomen in verharding en in 

groene hellende bermen voorgesteld. Trappen geflankeerd door grote plantvakken met divers beplanting. 

-Het groen ingerichte atrium wordt voorgesteld als verticale tuin, open naar de straat en verbindt hal en dakterras. 

-Het balkon betreft het groen ingerichte dakterras tussen de twee torens. Direct vanuit het atrium toegankelijk biedt 

het zicht op de stad en de Maas. 

-De Berg betreft de lagere toren waarvan op de daken van de verschillende niveaus maar ook op de gevels 

beplanting en natuur inclusieve elementen worden toegepast. Per hoogtezone, zoals op een berg, verschillen de 

elementen en beplanting voor optimale afstemming met de verschillende biotopen. Het dak van de toren wordt 

functioneel ingericht met sport en spel elementen.  

 

Relevante beleidskaders 

1. Masterplan 

Doelstellingen Feyenoord City 
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2. Nota van Uitgangspunten Roseplot 

 

3. Welstandsnota Rotterdam 2010  

Stedelijke knooppunten 

 

4. Hoogbouwbouwvisie 2019   

 

Reactie Q-team op structuurontwerp Roseplot  

Het Q-team bedankt de architect voor de presentatie en reageert positief op het gewijzigde structuurontwerp 

waarin is gereageerd op alle opmerkingen van het Q-team. Opgemerkt wordt dat de vertrapping van de lagere 

toren met verschillende niveaus en setbacks een goede ingreep is waarmee de aansluiting op de context aan die 

zijde van het plot is gevonden. Het Q-team ziet graag bewijslast ten aanzien van de ecologische ambities voor de 

‘Berg’. 

Het Q-team spreekt bovendien haar waardering uit over de bijzondere en ranke hogere toren aan de zuidzijde die 

door de verjonging boven en onder verrassende zichtlijnen genereert op de omgeving.  

Aangegeven wordt dat het atrium daadwerkelijk een aangename verblijfsplek kan en moet worden en geeft aan dat 

de programmering rondom het atrium hier ook een belangrijke rol in kan spelen. 

Het Q-team vraagt aandacht voor het punt waar de twee gebouwdelen elkaar raken. Deze staan nu erg bruusk 

tegen elkaar geplakt. De suggestie wordt gedaan om in de onderste twee lagen meer samenhang te vinden. 

 

Tenslotte vraagt het Q-team naar een bezonning- en windhinder onderzoek in deze fase, waarbij ook de 

toekomstige ontwikkelingen rondom het plot worden meegenomen. 

 

Het Q-team vraagt aandacht voor een aantal algemene aspecten. Ten eerste vraagt het Q-team bij een volgende 

presentatie in te gaan op de eerdere opmerkingen en vragen die meegegeven zijn bij de eerdere besprekingen en 

daarnaast in te gaan op de veranderingen in het plan. Daarnaast wordt gevraagd om bij elke presentatie in te gaan 

op de manier waarop het plan zich verhoudt tot de sociaal maatschappelijke doelstellingen van de 

gebiedsontwikkeling en wat het hierin bijdraagt, ook in relatie tot de openbare ruimte. Hetzelfde geldt voor 

biodiversiteit en duurzaamheid, ook voor deze thema’s verzoekt het Q-team bij elke planpresentatie om een 

toelichting en bijbehorende bewijslast waarmee aangetoond wordt dat de geformuleerde ambities daadwerkelijk 

haalbaar zijn.  Daarnaast wordt waardering geuit voor de wijze waarop de plannen in samenhang doorontwikkeld 

zijn. Het Q-team verzoekt deze aanpak voort te zetten bij de verder uitwerking en doorwerking van de plannen. 
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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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1.3 Colosseumplot 

 

Omschrijving: Structuurontwerp Colosseumplot  

Ontwerp:  Orange Architects 

Dossier:  OMC.22.01.00032 

 

Omschrijving 

De architect presenteert het plan en gaat daarbij in op de opmerkingen van het Q-team uit het verslag van 21 

januari 2022.  

Het ontwerpteam is uitgebreid met de architectenbureaus Studio Prototype, Gaaga en Flux Landscape architects. 

Het plan is verder uitgewerkt en de schetsontwerpfase nadert voltooiing. Het participatieproces zal nu worden 

opgestart. 

 

Het concept met bouwblokken met elk een toren en afgewisseld met tuinen en doorsteken op een samenbindend 

plint is op de hoofdlijnen niet gewijzigd. Het schetsontwerp is doorgewerkt en aangescherpt reagerend op de 

opmerkingen van het Q-team. 

-De toren op het kopblok aan de zuidzijde, is meer naar het westen geschoven en kraagt uit over het viaduct. De 

toren komt daarmee verder van de moskee vandaan en uit de lijn van de minaretten te staan. Het kopblok zelf is 

lager geworden.  

-De hoogte van de drie torens is gewijzigd en ze zijn nu aflopend van noord naar zuid respectievelijk 75m, 72m en 

52m.   

-Op de hoek van de 2e Rosestraat en het Vredesplein is de plintlaag afgeschuind. 

-Het programma is nader uitgewerkt en omvat 541 woningen in verschillende groottes voor verschillende 

doelgroepen, een mobilityhub, (maatschappelijke) voorzieningen en een woonzorgcentrum.  

-In het kopblok aan de zijde van de Moskee bevindt zich het woonzorgcentrum boven een dubbelhoge plint met 

voorzieningen. Hier is ook de inrit naar de parkeergarage gesitueerd. Tussen kopblok en viaduct verbindt een trap 

het viaduct met de Colosseumweg. 

-De woningen aan het Vredesplein worden voorzien van een ‘encroachmentzone’ om de privacy voor de bewoners 

te vergroten. 

-Om de deling in drie bouwblokken te accentueren wordt voorgesteld elk blok in net een andere kleurtoon uit te 

voeren. Ook wordt voorgesteld de intensiteit van de kleuren en de tactiliteit van de materialen in hoogte van 

beneden naar boven af te laten nemen.  

-De landschappelijke aspecten in het plan zijn nader uitgewerkt. Het Varkenoordsepark wordt over het 

Colosseumplot doorgezet door de pleinen, tuinen en daktuinen groen in te richten met elk een eigen sfeer en 

identiteit passend bij de beslotenheid of toegankelijkheid van de plek. Biodiversiteit wordt bevorderd door oa. 

bomen en beplanting in volle grond, voorzieningen voor vogels, vleermuizen, vlinders en insecten. 

-De daken van de torens en de zogenaamde backbone worden productief door deze te voorzien van PV-panelen. 

-ook worden waterretentiedaken en waterbuffering voorgesteld. 

 

Relevante beleidskaders 

1. Masterplan 

Doelstellingen Feyenoord City 
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2. Nota van Uitgangspunten Colosseumplot 

 

3. Welstandsnota Rotterdam 2010  

Planmatige stedelijke uitbreidingen 

 

4. Hoogbouwbouwvisie 2019   

 

Reactie van het Q-team op het structuurontwerp Colosseumplot 

Het Q-team bedankt de architect voor de presentatie. De grote diversiteit en gelaagdheid van het structuurplan is 

goed doorontwikkeld tot een mooi en divers plan. Er wordt enthousiast gereageerd op de uitbreiding van het 

ontwerpteam wat het plan nog rijker maakt. De grote variëteit aan volumes en types wordt van harte ondersteund. 

 

Het Q-team is nieuwsgierig naar de meer precieze uitwerking van de gevels aan het Vredesplein en de trap naar 

het viaduct. Hoe verhoudt het plan zich nu echt tot de Moskee? En hoe wordt geborgd dat de trap naar het viaduct 

een aangename en veilige doorgang wordt en blijft? Hoe zien de gevels van de voorzieningen aan de trapzijde er 

uit? De vraag wordt ook gesteld of de lange gevellengte aan het Vredesplein meer samenhang nodig heeft zonder 

dat de diversiteit en speelsheid daardoor verloren gaat. Het Q-team doet de suggestie op zoek te gaan naar de 

balans tussen diversiteit en eenheid in verscheidenheid. Ook in materialisatie, waarbij de suggestie wordt 

meegegeven het onderscheid nader te onderzoeken in de lengterichting (stadszijde en pleinzijde) in plaats van per 

bouwblok. 

 

Ten slotte wordt opgemerkt dat de doorsteken en het viaduct nog niet goed op elkaar lijken aan te sluiten, 

gevraagd wordt dit in de nadere uitwerking inzichtelijk te maken. 

 

Het Q-team geeft aan met vertrouwen en interesse de verdere uitwerking tegemoet te zien en vraagt om voldoende 

ruimte voor de verschillende bureaus om zich te kunnen manifesteren. Het Q-team ziet ook graag nader toegelicht 

hoe de ambities uit het ‘Blauwe Boek’ zoals de ‘gedurfde duurzaamheid’ tot uitdrukking komen in het ontwerp voor 

dit plot. 

 

Het Q-team vraagt aandacht voor een aantal algemene aspecten. Ten eerste vraagt het Q-team bij een volgende 

presentatie in te gaan op de eerdere opmerkingen en vragen die meegegeven zijn bij de eerdere besprekingen en 

daarnaast in te gaan op de veranderingen in het plan. Daarnaast wordt gevraagd om bij elke presentatie in te gaan 

op de manier waarop het plan zich verhoudt tot de sociaal maatschappelijke doelstellingen van de 

gebiedsontwikkeling en wat het hierin bijdraagt, ook in relatie tot de openbare ruimte. Hetzelfde geldt voor 

biodiversiteit en duurzaamheid, ook voor deze thema’s verzoekt het Q-team bij elke planpresentatie om een 
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toelichting en bijbehorende bewijslast waarmee aangetoond wordt dat de geformuleerde ambities daadwerkelijk 

haalbaar zijn. Daarnaast wordt waardering geuit voor de wijze waarop de plannen in samenhang doorontwikkeld 

zijn. Het Q-team verzoekt deze aanpak voort te zetten bij de verder uitwerking en doorwerking van de plannen.  

 

Conclusie 

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

bovenstaande vragen en opmerkingen zijn verwerkt. 
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