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VERSLAG 

Vergadering Quality-team Feyenoord City 

 

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 
 

 

AANWEZIG: 

Venhoeven (plaatsvervangend voorzitter), Eilander (Q-team), Slabbers (Q-team), Van Doorn (Q-team), Kijne (Q-

team), Van der Klauw (secretariaat), Vervoort (secretariaat / verslag), Boumans (Stedenbouw), Loenhout 

(stedenbouw), Cornille (Landschap), Van der Velden (Projectmanager FC).  

 

AGENDAPUNTEN 

 

2 PLANTOELICHTING (openbaar) 

 

2.1 Structuurontwerp Mallegatplot 

Omschrijving: Structuurontwerp Mallegatplot 

Ontwerp: Team V 

Dossier:  OMC.22.05.00083 

 

Omschrijving 

De architect presenteert een verder uitgewerkt structuurplan voor een woontoren van 75 meter hoog met 

aanvullende functies in de plint. Het structuurontwerp is eerder in een besloten vergadering van het Q-team 

besproken, d.d. 3 juni 2022. 

 

De plint van het gebouw bestaat uit vijf lagen en manifesteert zich aan de wijkzijde maar steekt aan de zuidzijde 

niet meer in het park. De toren staat nu direct aan het park. Hierdoor ontstaat er ook een meer directe loop- en 

zichtverbinding vanaf het treinstation naar het water. Op het dak van de plint wordt een collectieve tuin met een 

aangrenzende gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd. 

De programmatische indeling van de begane grond is gewijzigd. De hoofdentree van de appartementen ligt aan de 

windluwe noordzijde waar ook de entrees van het auto- en fietsparkeren zijn gesitueerd. De autoparkeergarage ligt 

ondergronds. De fietsenstalling ligt op de begane grond in de kern van het gebouw. Om de kern liggen publieke en 

of maatschappelijke voorzieningen aan de Persoonshaven en het park. Aan de oostzijde liggen drie woningen aan 

de kade en een gemeenschappelijke huiskamer op de hoek bij het park. 

De invulling van het programma moet aansluiten op de behoefte vanuit de wijk en de buurt wordt actief betrokken 

om mee te denken. 

De overgangen van publiek naar privé en de wijze waarop de hoogteverschillen in het terrein daarbij worden 

gebruikt en of opgelost zijn met verschillende doorsneden en profieltekeningen deels in beeld gebracht. De ambitie 

wordt uitgesproken dat de gevels in de plint reageren op de verschillende sferen rondom met robuuste en stoere 

materialen aan de kadezijde en een zacht karakter aan het park met veel groen en optimaal contact tussen binnen 

en buiten. Aan de wijkzijde is ruimte voor verblijven en ontmoeten en geveltuinen. Aangegeven wordt dat de 

inrichting van de buitenruimte nog nader in te vullen is in overleg met landschapsarchitect LOLA. 

Een team van adviseurs is gevormd om integrale duurzame concepten te ontwikkelen voor energie, ecologie, 

klimaatadaptatie, mobiliteit en circulair bouwen. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid getijden of stroming van het 

water te gebruiken voor de opwekking van energie. Een ecoloog helpt om voor de verschillende hoogten en zijdes 

de beste kansen te creëren voor meer biodiversiteit. Ook de gevels worden voorzien van groen met plantenbakken 

in de balustraden, de daktuin en de geveltuinen op de begane grond. Per bouwdeel wordt onderzocht wat de 

levensduur is en welke circulaire of biobased materialen daarbij het meeste impact hebben. Ook de aanvoer van 

bouwmaterialen en geprefabriceerde elementen per boot wordt onderzocht.  
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De vormgeving en materialisering van de gevels is verder uitgewerkt. De verdraaiing van de gevels rond de kern 

begint op plintniveau. De expressieve horizontale gevelbanden op vloerhoogte worden voorgesteld in een 

roodkleurig keramisch materiaal. De bovenste horizontale band, de dakrand, wordt dikker voorgesteld om 

installaties aan het zicht te onttrekken. Door de keramiek reliëf en glans te geven wordt de verdraaiing van de toren 

door de werking van het zonlicht versterkt. De invulling van de gevels met verticale elementen tussen de 

horizontale banden wordt nog nader onderzocht. Ook de exacte uitwerking van geluidwerende maatregelen ter 

plaatse van de loggia’s op de zuid- en westgevels is in onderzoek.  

 
Relevante beleidskaders 

1. Masterplan 

Doelstellingen Feyenoord City 

 
 

2. (Concept) Nota van Uitgangspunten Mallegatplot 

 

3. Welstandsnota Rotterdam 2010  

Gebiedstype Rivierlocaties 

 

4. Hoogbouwbouwvisie 2019   

 

 

Reactie Q-team op structuurontwerp Mallegatplot 

Het Q-team reageert positief op het nader uitgewerkte structuurplan en spreekt haar waardering uit over het hoge 

ambitieniveau. Daarbij geeft zij ook aan dat het sterke architectonische concept valt of staat met een hoogwaardige 

en overtuigende uitwerking ervan. In de nadere uitwerking en doorontwikkeling van het plan dient hieraan 

vastgehouden te worden.   

Op deze bijzonder zichtbare en prominente plek is een eigenzinnige vormentaal goed mogelijk. Het Q-team geeft 

aan dat de vijflaagse plint op deze plek passend is en daarmee goed aansluit op de bebouwing aan de 

Persoonshaven. Ook de rode kleur van de keramische horizontale banden die afgestemd is op de omgeving is 

overtuigend.   

Het Q-team stuurt aan op een kwalitatief hoogwaardige en bijzondere plint, boven de plint is een meer abstracte 

gevelinvulling mogelijk. Om het architectonisch concept van horizontale banden zo overtuigend mogelijk tot uiting 

te laten komen, adviseert het Q-team te kiezen voor de variant met een meer vrije gevelindeling tussen de 

horizontale banden. In de studie zijn ook meer willekeurige varianten verkent, deze lijken de torsie van de toren 

krachtiger te maken. Ook de verhouding open en dicht is van betekenis in het versterken van de verdraaiing. Het 

Q-team vraagt aandacht voor de loggia’s en rekening te houden met de mogelijkheid dat op later moment 

bewoners extra windschermen aanbrengen. 
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Het Q-team geeft aan dat een ‘adres’ en (extra) entree aan het park niet mag ontbreken. De begane grondgevel 

aan het park moet uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig zijn. Windhinder kan hier bijvoorbeeld worden 

tegengegaan door de entree terugliggend in de gevel te leggen.  

Het Q-team merkt op dat de drie woningen in plint aan de kade vragen oproept en stelt dat op deze geweldige plek 

een meer openbare functie de voorkeur heeft. Zij doet de suggestie om een flexibel casco te maken zodat 

programmawijzigingen in de toekomst mogelijk blijven.  

Het Q-team is nieuwsgierig naar de verdere uitwerking. Zij verlangt dat de hoogwaardige kwaliteit wordt 

vastgehouden en waargemaakt. Dat geldt eveneens voor de nadere uitwerking van de duurzaamheidsvisie zoals 

nu is gepresenteerd; hoe wordt het gerealiseerd? Hoe worden installaties in het ontwerp geïntegreerd?  

Ook is zij nieuwsgierig naar de resultaten van het participatietraject en hoe dit zich heeft vertaald in de 

planvorming. Daarnaast wordt gevraagd om in een volgende bespreking met het Q-team verder in te gaan op de 

gepresenteerde ecologische ambities en hoe deze worden waargemaakt. Het Q-team adviseert een ecoloog en 

landschapsarchitect te betrekken bij de verdere uitwerking van het voorstel. Daarbij wordt bijzonder aandacht 

gevraagd voor de vleermuiscondities, deze dieren leven in kolonies waarbij onderscheid is tussen de winter- en de 

zomerkolonie.  

Tenslotte vraagt het Q-team aandacht voor de inrichting van de buitenruimte die hier aan elke zijde een andere 

dialoog aangaat met het gebouw. Het Q-team vraagt de gemeente en ontwikkelaar hierover met elkaar in contact 

te treden en dit niet langer uit te stellen.  

 

Conclusie 

Het Q-team ziet veel kansen en mogelijkheden in het ontwerp en kijkt uit naar de verdere uitwerking van het 

ontwerp waarin de bovenstaande opmerkingen zijn verwerkt en worden beantwoord. 

 


