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VERSLAG 

Vergadering Quality-team Feyenoord City 

 

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022 
 

 

AANWEZIG: 

Winkel (voorzitter), Venhoeven (Q-team), Slabbers (Q-team), Kijne (Q-team), Van Doorn (Q-team), Diederen (Q-

team), Van der Klauw (Secretariaat), Vervoort (Secretariaat / verslag), Boumans (Stedenbouw), Cornille 

(Landschap) 

 

AGENDAPUNTEN 

 

1 PLANTOELICHTING (openbaar) 

 

1.1 Voorlopig ontwerp Colosseumplot  

 Ontwerp: Orange Architects, gAAgA, Studio Prototype en Flux   

Dossier: OMC.22.01.00032 

 

Omschrijving 

De architect presenteert het nader uitgewerkte ontwerp voor het Colosseumplot. Het ontwerpteam dat bestaat uit 

os. Orange Architects, gAAgA, Studio Prototype en Flux is ongewijzigd. Het participatietraject is al gestart. 

 

Het concept van één ensemble met drie bouwblokken met elk een toren en afgewisseld met tuinen, terrassen en 

doorsteken op een samenbindend plint is in hoofdopzet niet gewijzigd.  

Voor het uitwerken van de gevels wordt per blok een organisatieprincipe voorgesteld, van noordwest naar 

zuidoost; gestapeld, geparcelleerd en gevormd. Hierbij worden de kleuren van de blokken in zandgeel, zilver en 

aarderood voorgesteld. De kleurtoon en tactiliteit veranderen van beneden naar boven van intens en robuust, 

steenachtig naar lichter en gladder. 

 

Het ontwerp is doorgewerkt tot VO waarbij het plan is aangescherpt, reagerend op de opmerkingen van het Q-team 

d.d. 3 juni 2022. 

• Viaduct en trappen 

De verbinding en aansluiting op het viaduct is verder uitgewerkt. De hoogteverschillen tussen de 

dwarsverbindingen en het viaduct zijn binnen het bouwvolume opgelost. Het plot ligt 5 meter terug ten opzichte van 

het viaduct. Voorgesteld wordt om net zoals de Stedelijke Lijn die door LOLA is voorgesteld de zone grotendeels 

groen in te vullen met bomen en plantvakken. Om te voorkomen dat de trap naar de Colosseumweg te lang en te 

hoog wordt stijgt de tussenzone minder lang door dan het viaduct waardoor het viaduct ter plaatse van de 

doorsteek tussen blok B en C deels boven de tussenzone uitsteekt. Tegen deze viaductrand en langs de trap 

worden schaduwgroen en klimplanten voorgesteld. De trap en het groen moeten nog verder worden uitgewerkt. 

Ter plaatse van de doorsteek tussen blok A en blok B wordt een brede trap met zitelementen en plantenbakken 

vanaf het Vredesplein tot op het dek voorgesteld. Ook wordt een trap parallel aan het plein vanaf de moskee naar 

de doorsteek tussen blok B en C voorgesteld. 

• Relatie tot moskee 

In blok C (het kopblok) is de hoogte van het basement afgestemd op de hoogte van de moskee. Door de getrapte 

opbouw geeft het kopblok ruimte aan de moskee. Het hogere volume dat net een fractie lager is dan de minaretten 

ligt verschoven ten opzichte van de moskee en kraagt uit aan de zijde van het viaduct. De kleur en materialisering 

van blok C is afgestemd op de zachte aardetint van de plint van de moskee. Door de nieuwe trap parallel aan het 

plein ligt de rooilijn van het kopblok iets terug van het plein. 
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Aan het plein is op de hoek van de kop een zorgcentrum gesitueerd met daarboven een woonzorgcentrum en 

sociale woningbouw. 

• Wonen aan het Vredesplein 

De voorgestelde ‘encroachmentzone’ voor de woningen aan het Vredesplein is nader uitgewerkt. Een zone van 

11,5m breed is gereserveerd voor een trottoir, een extra groenstrook, een fietspad en de bestaande bomen met 

banken. Tussen het trottoir en de woninggevels wordt een bufferzone van ca. 2 meter voorgesteld, zoals een 

Delftse stoep met groen, die ingericht kan worden door de bewoners en zorgt voor een minder harde overgang van 

openbaar naar privé. 

• Materialisering 

De drie blokken kennen elk een eigen kleur en materiaal opzet. Op enkele plekken worden kleuren en materialen 

van een naastliggend blok toegepast. Een en ander zoals weergegeven in een axonometrie van het gehele 

complex. 

Blok A kent per onderdeel van de stapeling een eigen palet van zachte gele kleuren en materialen dat naar boven 

toe in materiaal gladder wordt maar een geleding van verticale spijlen krijgt. De plint wordt voorgesteld in 

metselwerk met daarboven gefrijnde glasvezel-versterkt-beton gevelpanelen en daarboven geanodiseerd 

aluminium geveldelen en spijlen. Aangegeven wordt dat de benodigde geluidsmaatregelen in de architectuur 

verwerkt worden. 

Blok B heeft een gelaagde gevel. De plint wordt voorgesteld in lichtgeel metselwerk van circulaire baksteen 

gemengd met nieuwe bakstenen en ingevuld met terugliggende gevelvlakken van geanodiseerd aluminium in een 

roze aardetint. De panelen zijn deels geperforeerd ten behoeve van de akoestiek. Het onderste deel van de toren 

wordt voorgesteld in een grid van gevelkolommen van glasvezel-versterkt-beton met terugliggend eveneens 

gevelvlakken van geanodiseerd aluminium in een roze aardetint. De kroon wordt voorgesteld met verticale 

gevelstijlen van geanodiseerd aluminium in een lichtgrijze kleur met terugliggend dezelfde kleur aluminium panelen 

maar dan geprofileerd. Aan de binnentuin worden groene gevels over twee lagen voorgesteld en pergola’s. De 

gevelbekleding bestaat hier uit houten latten en -delen. 

Blok C wordt voorgesteld met een gevelgrid van roodbruin metselwerk met vierkante openingen gevuld met ramen 

en geanodiseerd aluminium invullingen welke van beneden naar boven lichter in kleur worden. 

• Duurzaamheid 

De duurzaamheidambities zijn gebaseerd op 4 pijlers; energie, klimaatadaptatie, circulariteit en mobiliteit. 

Hiertoe worden verschillende circulaire constructieprincipes onderzocht die per bouwdeel anders zijn. Bijvoorbeeld 

de toepassing van circulair beton, groene kanaalplaatvloeren, CLT-constructie voor de laagbouw woningen, 

hergebruikte materialen als gevelafwerking en het toepassen van de principes van ‘Open Bouwen’. 

Er wordt een energetisch concept voorgesteld met PV-panelen op de hoogste daken, passieve zonwering met 

uitkragende balkons en adaptieve zonwering in de vorm van screens en groen. Ook wordt een WKO samen met 

stadsverwarming voorgesteld en wordt een deel van de woningen geheel energieneutraal. 

Fietsenbergingen zijn over het gehele complex verspreid op goed toegankelijke plekken en in de parkeergarage is 

ruimte voor deelmobiliteit en extra veel laadvoorzieningen. Aan het woonzorgcentrum wordt een scootmobielruimte 

gekoppeld. 

De gevels en daken worden voorzien van beplanting, nestkasten, plantenbakken en voorzieningen voor insecten, 

aangepast op hoogte en windrichting voor optimale natuur-inclusiviteit. Daarnaast wordt water opgevangen en 

bespaard met o.a. waterretentie, waterbesparende douchekranen en een ingebouwd waterreservoir onder de trap 

naar het dek. 

Ook op sociaal maatschappelijk vlak wordt duurzaamheid nagestreefd door het schakelen en doorwaadbaar 

maken van het complex via de doorsteken en de diverse collectieve buitenruimtes waar ook speelelementen 

worden voorzien. Er is een grote diversiteit aan woningtypen en -groottes. Balkons zijn gesitueerd aan de 

geluidluwe en zonnige zijde. In de plint zijn rondom ruimten aangewezen voor maatschappelijk-, sociaal 

programma en commerciële voorzieningen voor de wijk. 

 

Relevante beleidskaders 

1. Masterplan FC 

Doelstellingen Feyenoord City 
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2. Nota van Uitgangspunten Colosseumplot 

 

3. Welstandsnota Rotterdam 2010  

Gebiedscriteria Planmatige stedelijke uitbreidingen 

 

4. Hoogbouwbouwvisie 2019   

 

Reactie Q-team op voorlopig ontwerp Colosseumplot 

Het Q-team complimenteert de ontwerpers met het prachtige en gelaagde plan. De thematiek is sterk en wordt 

door het Q-team geïnterpreteerd als een gezellige stad met torens. Dit is op veel punten mooi uitgewerkt. 

Bijvoorbeeld de geterrasseerde gebouwen aan de binnentuinen gaan heel goed werken, ook qua materialisering.  

Het Q-team merkt ook op dat het plan op een paar punten nog aangescherpt kan worden. 

• De plint  

Het Q-team merkt op dat de plint rondom nog onvoldoende uitgekristalliseerd is.  

Er wordt aandacht gevraagd voor de aansluiting van de entrees op het oplopende maaiveld. Dat is nog niet overal 

goed opgelost. Ook wordt aandacht gevraagd voor de afgeschuinde hoek aan de 2e Rosestraat. De afschuining is 

zowel in breedte als in de hoogte onvoldoende royaal en uitnodigend. Het kleine overstek wat hierdoor ontstaat 

levert een onrustig beeld op. De suggestie wordt gedaan te onderzoeken of het blok hier niet beter op de grond 

kan landen zodat er meer eenheid in de plint ontstaat.  

Het Q-team geeft aan dat de plinten van wezenlijk belang zijn voor het laten slagen van de openbare ruimte. Nu 

zijn er nog te weinig adressen aan de openbare ruimte gesitueerd. De essentie van de tekening de Stedelijke Lijn 

van LOLA is een aantrekkelijke voetgangersruimte te realiseren en bomen, groen en adressen zo ver mogelijk door 

te zetten en het viaductdeel zo kort mogelijk te houden. De tussenstraat van 5 meter breed en de trap naar het 

Colosseumweg verhinderen dit deels. 

Het Q-team stelt ook de vraag of het gewenst is om ver uitstekende balkons aan de publieke ruimte van het plein te 

situeren. Zij doet de suggestie deze zoveel mogelijk te beperken of maximaal 1 meter uit de gevel te laten steken. 

Tenslotte adviseert het Q-team om de encroachment zone van 11,5 meter anders en eenvoudiger in te delen door 

bijvoorbeeld trottoir en fietspad samen te voegen tot een shared space. 

• Het kopblok (blok C) 

Het Q-team merkt op dat Blok C zich loszingt van de rest van het totaal. Het is het minst gelede blok en valt 

daardoor uit de thematiek van de rest. Daarbij komt dat hier alle meer kwetsbare functies bij elkaar komen en dat 

laat zich te veel aflezen in het ontwerp. Het Q-team geeft ook aan niet overtuigd te zijn dat er een prettige ruimte 

ontstaat onder het forse overstek aan de Colosseumweg. De 5 meter tussenruimte helpt daar ook niet bij. 
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De toren oogt plomp ten opzichte van de andere twee torens en zeker ook in relatie tot de moskee. De hoogte 

benadert die van de minaretten. De suggestie wordt gedaan deze toren (optisch) ranker en hoger te maken. 

• Binnentuinen en tussenstraten 

Het Q-team waardeert de diversiteit van de verschillende buitenruimten. Tegelijkertijd wordt de vraag gesteld of de 

verhouding privé-groen en collectieve tuin optimaal is. Zij stelt voor consequent te zijn in de keuze voor het 

collectieve groen en doet de suggestie de privé buitenruimte zo klein mogelijk te maken ten gunste van de 

collectieve ruimte.  

Het Q-team merkt op dat er veel en groot groen is getekend. Bomen in de volle grond is prachtig maar de vraag 

wordt gesteld of de grondpakketten van 40 en 80 centimeter voldoende zijn om het groen zoals voorgesteld in de 

impressies, waar te maken. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de noodzakelijke bewatering van grond op 

hoogte. De vraag hoe dat wordt gerealiseerd blijft nog open. 

Het Q-team vraagt ook aandacht voor de balkons die boven de tussenstraten uitsteken. Dat is ruimtelijk gezien 

geen ideale situatie.   

• Bovenwereld 

De vertrapping in de volumes is overtuigend en logisch maar er zijn vragen bij de schuintes in de gevels. Het Q-

team geeft de voorkeur aan een rustiger beeld van de bovenwereld en acht deze schuintes ook niet nodig omdat 

de torens in de tweede lijn liggen en los staan van de rooilijn van de onderbouw. 

Ten slotte merkt het Q-team op dat de beëindiging van de torens ten opzichte van de concept tekening op het 

eerste blad van de presentatie gewijzigd is en daardoor minder opvallend is. Een aandachtspunt bij de beëindiging 

van de torens is het inpassen van de installaties. De vraag wordt gesteld dit in een volgende presentatie ook goed 

in beeld te brengen. 

Er is veel waardering voor de rijke en diverse ‘onderwereld’ maar de torens mogen rustiger voor meer balans in het 

geheel. 

Het Q-team geeft aan graag te zien hoe de tussenzone van 5 meter en de trap zich gaan ontwikkelen. 

• Duurzaamheid 

Het Q-team geeft aan de duurzaamheidsambities zeer te waarderen. Zij ziet deze graag waargemaakt in de 

verdere uitwerking. Tenslotte merkt het Q-team op dat er veel aluminium in het plan wordt toegepast. De 

milieubelasting van aluminium is erg hoog vanwege het productieproces waar erg veel CO2 bij vrijkomt. 

 

Conclusie 

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

ontwerp waarin de bovenstaande opmerkingen zijn verwerkt en worden beantwoord. 

 

 


