Actualisatie randvoorwaardennota
Bovenbeek 2e fase
locaties Parkrand Oost en Driehoek
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Deze nota is vastgesteld op: 20 december 2018
Dit is een actualisatie van de randvoorwaardennota
Bovenbeek 2e fase, dd. 11 oktober 2010,
toegespitst op de nog te realiseren
ontwerpeenheden Parkrand Oost en Driehoek.
Dit document is opgesteld door de gemeente
Rotterdam, Team Park 16Hoven
versie 14-12-2018

Afb. 01: Topografische kaart van het plangebied (2018).
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Afb. 02: Proefverkaveling Park Zestienhoven, versie 01-10-2018. Bovenbeek 2e fase is gelegen in het rode kader.
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Inleiding
1.1 Introductie van het plangebied
De woonbuurt Bovenbeek 2e fase maakt deel uit van
de wijk Park 16hoven. Bovenbeek 2e fase is gelegen in
het oostelijk deel van Park Zestienhoven (afbeelding
2). De grenzen van de buurt Bovenbeek worden deels
gevormd door de Van der Duijn van Maasdamweg aan
de noordzijde en de Beekweg aan de zuidzijde. De
parkstrook gelegen boven het ondergrondse traject
van de HSL spoorlijn (het Westerdijkpark) vormt de
begrenzing van Bovenbeek 2e fase aan de westzijde. Aan
de oostzijde wordt de grens gevormd door de watergang
achter de woningen langs de Overschiese Kleiweg.
1.2 Planontwikkeling
Grote delen van de buurt zijn al gerealiseerd. Alleen de
locaties Parkrand Oost en Driehoek moeten nog worden
ontwikkeld en gebouwd.
1.3 Doel en status van deze nota
Waarom een randvoorwaardennota?
Een randvoorwaardennota regelt een aantal belangrijke
zaken om tot realisatie van bouwplannen te kunnen
komen. Hierin staan de stedenbouwkundige voorwaarden
omschreven waaraan ontwikkelaars en particuliere
opdrachtgevers moeten voldoen bij het indienen van
bouwplannen. De nota wordt in mandaat vastgesteld door
de gebiedsontwikkelaar Overschie en is daarmee het
bestuurlijk bekrachtigde kader voor de planontwikkeling.
De randvoorwaardennota is het document waaraan de
bouwplannen worden getoetst.
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De randvoorwaardennota en andere
beleidsdocumenten
De juridisch-planologische onderlegger voor de
ontwikkeling van het gebied wordt gevormd door
het bestemmingsplan Polder Zestienhoven en het
bestemmingsplan HSL zone voor de gronden gelegen
op de tunnelbak van de HSL. De ruimtelijke en
programmatische uitgangspunten zijn vastgelegd in het
Masterplan Polder Zestienhoven en verder uitgewerkt
in het Stedenbouwkundig Plan Park Zestienhoven.
De randvoorwaardennota Bovenbeek 2e fase bouwt
voort op de kaders en uitgangspunten van deze
beleidsdocumenten. De randvoorwaardennota bevat
echter aanvullende ruimtelijke eisen voor dit deelgebied.
Zo wordt de gewenste ruimtelijke invulling van
Bovenbeek 2e fase gegarandeerd.
De gemeente zal de komende periode het
bestemmingsplan Polder Zestienhoven actualiseren
op basis van de Actualisatie Masterplan 16Hoven
te vinden via: http://www.park16hoven.nl/nieuwsPark16Hoven-27042017.html, dat tevens het in het
bestemmingsplan HSL Overschie vallende deel van het
plangebied zal omvatten. De in deze nota geformuleerde
randvoorwaarden zullen worden opgenomen in het
nieuwe bestemmingsplan.
Voor Park 16hoven is bovendien een welstandsparagraaf
opgesteld. Hierin zijn visuele criteria (gericht op de
uitstraling en het karakter van de bebouwing) benoemd,
waaraan de Commissie Welstand en Monumenten
bouwplannen toetst.
Naast de hierboven genoemde beleidskaders zijn ook het
Bouwbesluit en de Rotterdamse Bouwverordening van
kracht.
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1.4 Leeswijzer
Een deel van deze randvoorwaardennota is bedoeld
om informatie te geven over de context van deze
ontwikkeling. Dit zijn de hoofdstukken 1. Inleiding, 2.
Opgave en 3. Stedenbouwkundig Ontwerp. Hoofdstuk 4
bevat de vastgestelde randvoorwaarden.

Afb. 03: Stedenbouwkundig plan Park Zestienhoven; Bovenbeek 2e fase bevindt zich in het zwarte kader.

Opgave
2.1 Park 16hoven: chic en groen wonen
Rotterdam heeft behoefte aan hoogwaardige groene
en stedelijke woonmilieus. Zo kunnen draagkrachtige
groepen, die voorheen de stad verlieten, omdat zij geen
woonmilieu naar hun wens konden vinden, voor de stad
behouden worden. Het toevoegen van deze nu nog
schaarse woonmilieus versterkt het imago van Rotterdam
als aantrekkelijke en gedifferentieerde woonstad. Park
16hoven is één van de gebieden, die in de behoefte aan
hoogwaardige groene woongebieden voorziet.
De wijk heeft en krijgt dan ook een chique en groene
uitstraling. Met de bouw van veelal grondgebonden
woningen in het middeldure en dure segment wil de
gemeente Rotterdam het tekort aan grotere, duurdere
woningen in de stad terugdringen. Tegelijkertijd krijgt
het gebied een groene uitstraling. Beide ambities
zijn, samen met doelstellingen ten aanzien van
werkgelegenheid, recreatie, voorzieningen, etc. vertaald
in het Masterplan Polder Zestienhoven, dat samen met
het bestemmingsplan Polder Zestienhoven de basis
heeft gevormd voor het Stedenbouwkundig Plan Park
Zestienhoven.
Inmiddels is de Actualisatie Masterplan vastgesteld
zoals genoemd in hoofdstuk 1.3. Dit geactualiseerde
masterplan bevat voor het plandeel Bovenbeek geen
wijzigingen.

2.2 Het Stedenbouwkundig Plan
Het stedenbouwkundig plan (afbeelding 3) waarborgt
samenhang in ontwikkeling van het gebied, te meer
omdat de verschillende deelgebieden niet tegelijkertijd
zullen worden ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan
gaat uit van vier hoofdprincipes:
1. Het onderliggend landschap
Het onderliggende landschap vormt een belangrijk
uitgangspunt voor het ontwerp. Door het (weer) zichtbaar
maken van elementen uit de ondergrond, worden de
verschillende lagen van de geschiedenis als het ware
‘voelbaar gemaakt’. Behalve om structuren kan het
hierbij ook gaan elementen, die ingepast worden. Vooral
het leggen van verbanden met het omliggende gebied
door het handhaven van structuren is van belang. De
Beekweg is hier een voorbeeld van.
2. De ruggengraat met de ribben
De Van der Duijn van Maasdamweg vormt de
hoofdontsluiting voor de nieuwe woonwijk. Vanaf de
Van der Duijn van Maasdamweg vertakt een aantal
lanen naar de rest van het gebied. De Van der Duijn van
Maasdamweg vormt de zogenaamde ‘ruggengraat’ van
de wijk met de lanen als ‘ribben’. De Beekweg vormt als
oudste weg door Park 16hoven een bijzonder element,
waaraan door de welstandsvrije kavels een nieuw “lint’
ontstaat.
3. Contrast tussen lanen en binnenwerelden
In het stedenbouwkundig plan wordt onderscheid
gemaakt tussen de lanen met een formeel,
representatief, verbindend en open karakter (de
zogenaamde ribben) en de hoven die gelegen zijn
tussen de ribben. Deze hoven (woonerven) vormen juist
intieme, besloten en meer informele binnenwerelden.
De binnenwerelden ontstaan door de grote maat tussen
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de ribben. De binnenwerelden worden gekarakteriseerd
door intimiteit, kleinschaligheid en eigen identiteit.
In de buurt Bovenbeek 2e fase bevinden zich één laan
(Tinbergenlaan) en één binnenwereld (Fluwelen Weide).
4. De gradiënt
De bebouwingsdichtheid in het plangebied loopt op van
west naar oost. In het westelijk deel van Park 16Hoven
(o.a. Vijverbuurt en park De Buitenplaats) worden de
laagste dichtheden gerealiseerd. In het centrale deel van
Park 16Hoven, waar de buurt Bovenbeek toe behoort,
worden wat hogere dichtheden gerealiseerd. In het meest
noordoostelijk gelegen deel van de wijk (ten noordoosten
van de Van der Duijn van Maasdamweg) worden de
hoogste dichtheden gerealiseerd. Deze hoge dichtheden
zijn hier mogelijk vanwege de goede bereikbaarheid,
zowel over de weg als met het openbaar vervoer, door
aanwezigheid van de RandstadRail haltes Meijersplein
en Melanchtonweg. De overgangen tussen de
verschillende bebouwingsdichtheden zijn geleidelijk; er is
geen harde grens aan te wijzen tussen de verschillende
wijkdelen.
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Afb. 04: Proefverkaveling Bovenbeek 2e fase, d.d. 01-10-2018 (aan deze verkaveling kunnen geen rechten worden ontleend. De inrichting van de buitenruimte is indicatief)
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2.3 Bovenbeek: centraal en groen wonen
De buurt Bovenbeek 2e fase ligt helemaal aan de
oostkant van Park 16hoven en grenst aan het lint van
de Overschiese Kleiweg (afbeelding 4). De buurt vormt
de overgang van de kleinschalige bebouwing van het
lint naar het centrum van Park 16hoven op de kruising
Westerdijkpark – Van der Duijn van Maasdamweg, dat
een stedelijk karakter heeft. De buurt Bovenbeek 2e fase
heeft de sfeer van een rustig groenstedelijk woonmilieu;
de voorzieningen van Park 16hoven liggen vlak bij.
Langs de Van der Duijn van Maasdamweg en langs
het Westerdijkpark heeft de bebouwing ten opzichte
van het binnengebied een meer robuuste uitstraling
en sluit zo goed aan bij de hogere bebouwing van het
voorzieningencentrum. Langs de Beekweg is ruimte voor
particuliere kavels.
Het overgrote deel van Bovenbeek 1e en 2e fase is reeds
gerealiseerd. De overgebleven opgave is de realisatie
van de oostelijke rand langs het Westerdijkpark, die
bestaat uit rijwoningen met een ‘kop’ aan de Van der
Duijn van Maasdamweg en de ‘Driehoek’, die zowel langs
het park, als aan de laan (de Tinbergenlaan), als aan de
Beekweg ligt.
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Afb.05: Ontwerpeenheden Bovenbeek 2e fase

Van der Duijn van Maasdamweg
Parkrand Oost
Beekweg
Tinbergenlaan
Fluwelen Weide
Driehoek

Stedenbouwkundig ontwerp
3.1
Ontwerpeenheden
De buurt Bovenbeek 2e fase kan onderverdeeld worden
in een aantal ontwerpeenheden (afbeelding 5). De
bebouwing en de openbare ruimte in zo’n eenheid
vertonen samenhang. De verschillende eenheden zijn:
•
Van der Duijn van Maasdamweg
•
Beekweg
•
Laan (Tinbergenlaan)
•
Binnenwereld (Fluwelen Weide)
•
Parkrand Oost
•
Driehoek
De eenheden verschillen qua functie in het weefsel van
de wijk, qua inrichting en qua programma. Hieronder
worden de verschillen tussen de eenheden nader
omschreven. Per eenheid zijn randvoorwaarden
geformuleerd; deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4.
Bij de onderstaande eenheden is waar mogelijk een
beschrijving gegeven van de inrichting van de openbare
ruimte.
De hoeken Van der Duijn van Maasdamweg – Parkrand
Oost en Parkrand Oost – Tinbergenlaan behoren tot
beide ontwerpeenheden. De randvoorwaarden voor
deze bebouwingsdelen staan omschreven bij de
ontwerpeenheid Parkrand Oost.
Het driehoekige kavel aan de westzijde van de
Tinbergenlaan wordt begrensd door verschillende
hoofdstructuren van Park 16hoven: het Westerdijkpark,
de Laan en de Beekweg. Verschillende
ontwerpeenheden komen samen op dit kavel. Dit
maakt de ontwerpopgave voor dit kavel complex. De
randvoorwaarden voor dit kavel worden daarom apart
behandeld in hoofdstuk 4.2.6.
Van bovengenoemde ontwerpeenheden zijn inmiddels
de Van der Duijn van Maasdamweg, de Beekweg, de
Tinbergenlaan en de Fluwelen Weide gerealiseerd.
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Afb. 06:
Schema Van der Duijn van
Maasdamweg

3.1.1 Van der Duijn van Maasdamweg
De Van der Duijn van Maasdamweg kan worden verdeeld
in vier delen: stadslaan, oprijlaan, parklaan en de
aansluiting centrum Overschie. Elk deel kent een eigen
profiel. De typologie en het karakter van de bebouwing
wisselen eveneens per deel. In Bovenbeek 2e fase is
alleen het deel stadslaan terug te vinden. Dit deel vormt
de hoofdentree van de wijk Park 16hoven. Het merendeel
van het verkeer zal de wijk via dit deel binnenkomen. De
weg heeft hier een ruim profiel van zo’n 45 meter. Het
profiel is opgebouwd uit een brede groene middenberm
met bomen. Aan weerszijden van het groen liggen
rijbanen. Deze rijbanen worden van een naastgelegen
parallelweg gescheiden door groenstroken. Langs de
bebouwing liggen ruime trottoirs (afbeelding 9).
De bebouwing langs dit deel is representatief en
stedelijk. De bebouwing vormt een stevige wand, die de
weg begeleidt. De bebouwing staat direct aan het trottoir;
er zijn geen voortuinen.
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Afb. 7:
Schema Beekweg

3.1.2 Beekweg
De Beekweg is één van de oude, lange lijnen uit de
polder en verbindt het park de Buitenplaats met de wijk.
De weg transformeert tot een modern polderlint. De
Beekweg loopt aan de oostzijde door ‘om de hoek’ en
eindigt bij de bebouwing langs de Van der Duijn van
Maasdamweg. Ook het profiel van de weg, bestaande uit
een trottoir met groenstrook en een rijloper, loopt door
aan de oostzijde (afbeelding 9). Zowel aan de zuid- als
aan de oostzijde grenst de rijbaan aan een groen talud
met watergang. In de groenstrook staan karakteristieke
polderbomen. De woningen zijn gelegen op ruime kavels.
Kavels aan de zuidzijde zijn door particulieren bebouwd.
NB: Voor de particuliere kavels zijn aparte
bebouwingsregels opgesteld. Deze kavels zijn daarom in
deze randvoorwaardennota buiten beschouwing gelaten.
Indien de ontwerpeenheid Beekweg wordt genoemd of
behandeld worden enkel de projectmatige kavels aan de
oostzijde van de Beekweg bedoeld.

a

c

Afb. 8: Positie profielen
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Afb. 10:
Schema Tinbergenlaan

3.1.3 Lanen
De lanen zorgen voor ontsluiting van de buurten. De
gradiënt zorgt voor onderscheid tussen de lanen, zowel
qua karakter van de bebouwing als qua inrichting van
de openbare ruimte. Elke laan heeft een eigen profiel;
de afstand tussen de gevels is echter altijd 27 meter. In
oostelijke richting neemt de bebouwingsdichtheid toe en
wordt de laanbebouwing steeds steviger en stedelijker.
De verhouding privaat groen (tuinen) ten opzichte
van openbaar groen (gras en bomen) verschuift; in
oostelijke richting worden de voortuinen kleiner en het
aantal parkeerplaatsen op straat neemt toe. De laan in
Bovenbeek 2e fase is van west naar oost bezien nummer
4 en wordt Tinbergenlaan genoemd. Het profiel van
deze laan bestaat uit een brede middenberm met bomen
(afbeelding 9). Aan weerszijden van het groen ligt een
rijbaan, waarlangs kan worden geparkeerd. De rijbanen
hebben eenrichtingsverkeer. De bebouwing straat vrijwel
direct aan het trottoir. Tussen de bebouwing en de stoep
ligt een overgangszone van 90 cm. In deze zone wordt
de overgang tussen openbaar gebied en bebouwing
zorgvuldig en geleidelijk vorm gegeven.
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De bebouwing aan weerszijden van de laan is
stevig en compact en bestaat uit grondgebonden
eengezinswoningen, die zijn geschakeld tot rijen. De
bebouwing heeft een formeel karakter, wat past bij de
rigide structuur van de lanen. Continuïteit en samenhang
in een laan zijn belangrijk. Om deze te waarborgen is
het van belang dat zowel de inrichting van de laan als
de uitstraling van de bebouwing aan weerszijden van
de laan over de gehele lengte van de laan samenhang
vertonen. Typerend voor de lanen is de herkenbaarheid
van de individuele woning; in de lanen vormt deze
herkenbaarheid een belangrijk principe: de individuele
woning is herkenbaar binnen het collectief.
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Afb. 12: Langzaam verkeersroute door de verschillende binnenwerelden.

Stedenbouwkundig ontwerp

Afb. 11:
Schema binnenwereld

3.1.4 Binnenwerelden
Binnenwerelden bevinden zich tussen de lanen. Ze
hebben het karakter van een verblijfsgebied en zijn dan
ook niet direct vanaf hoofdontsluitingswegen te bereiken,
maar worden altijd indirect vanaf een laan of parallelweg
ontsloten. Binnenwerelden zijn intiem, klein van schaal,
besloten en zonder lange zichtlijnen. Elke binnenwereld
krijgt een eigen inrichting. Deze is altijd informeel; straten
zijn niet recht maar gebogen, de overgang van woning
naar openbaar gebied gaat geleidelijk, parkeerplaatsen
maken op een subtiele manier deel uit van de ruimte,
beplanting heeft een los karakter. Een zorgvuldige
afstemming tussen bebouwing, erfafscheiding, bestrating
en beplanting is noodzakelijk voor de eenheid en het
eigen karakter van een binnenwereld.
De bebouwing is op speelse wijze gesitueerd in de
binnenwereld. De woningen vormen samen een
collectief. Kleine, subtiele verschillen tussen de woningen
verlevendigen het beeld van de binnenwereld en zijn
daarom wenselijk, mits ze geen afbreuk doen aan de
collectieve uitstraling.

Park Zestienhoven - RVW Bovenbeek 2e fase

Bovenbeek 2e fase kent één binnenwereld, namelijk
binnenwereld De Fluwelen Weide. Deze binnenwereld
heeft een driehoekige vorm met twee groene lobben;
door middel van hoogteverschillen worden verschillende
plekken gecreëerd en worden de parkeerplaatsen
aan het zicht onttrokken. De beplanting bestaat uit
verschillende hoge en lage grassen en bomen. Alle
woningen zijn op het groen georiënteerd.
Een voetgangersroute verbindt de verschillende
binnenwerelden met elkaar (afbeelding 12). De route
rijgt achtereenvolgens Park De Buitenplaats, De
Binnensingel, De Verborgen Tuin, De Groene Waaier,
het bouwblok met maatschappelijke voorzieningen en De
Fluwelen Weide aan elkaar en eindigt bij de watergang
langs de Beekweg. De straten tussen de lanen en de
binnenwerelden liggen niet in elkaars verlengde, maar
verspringen iets ten opzichte van elkaar. Hiermee wordt
het op zichzelf staande karakter van de binnenwereld
benadrukt. Wel krijgt de route telkens een logisch
vervolg.
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Stedenbouwkundig ontwerp

Afb. 13:
Schema Parkrand Oost

3.1.5 Parkrand Oost
Het HSL tracé loopt door de hele wijk Park 16hoven.
Het kan gezien worden als een belangrijk structurerend
element. Het spoor van de HSL is verdiept aangelegd
(afbeelding 15); op maaiveld wordt dit gebied ingericht
als parkstrook met gras, bomenrijen en diverse
speelelementen. Het autonome karakter van deze
strook krijgt nadruk door een stevige laanbeplanting
met koningslinden. In de strook zijn diverse gebouwde
elementen terug te vinden, die van belang zijn voor het
functioneren van de HSL, zoals vluchtgebouwen en
rookluiken (afbeelding 16). Deze gebouwde elementen
zullen zo natuurlijk en vloeiend mogelijk worden ingepast
in de inrichting van het Westerdijkpark.
Het Westerdijkpark ten zuiden van de Van der Duijn van
Maasdamweg is inmiddels gerealiseerd (afbeelding 17).
De bebouwing langs het Westerdijkpark is niet parallel
aan het groen geplaatst, maar meandert er langs.
Door de golfbeweging ontstaan op een aantal plaatsen
verbrede parkzones. De bebouwing aan weerszijden van
het park kadert het park in en begeleidt het. Bebouwing
langs het Westerdijkpark heeft daarom niet alleen een
relatie met de binnenwereld of de laan waartoe zij
behoort (buurtniveau), maar vormt daarnaast een lineair
front langs het gehele park (wijkniveau). Het is dan ook
van belang de bebouwing langs het Westerdijkpark als
een eenheid vorm te geven. De individuele woning is
hierbij ondergeschikt aan het collectief; de bebouwing
moet als één leesbare wand worden vormgeven. Deze
wand moet voldoende massa hebben om tegenwicht aan
het groen te kunnen bieden.
Park Zestienhoven - RVW Bovenbeek 2e fase

Afb. 14:
Schema Driehoek

Ter plaatse van Bovenbeek 2e fase kruisen drie
belangrijke structuren het Westerdijkpark: de
Tinbergenlaan, de Beekweg en de Van der Duijn van
Maasdamweg. De kruisingen vormen zowel voor
de bebouwing als de openbare ruimte belangrijke
ontwerpopgaven, waarbij per kruising steeds moet
worden bekeken welke structuur wordt doorgezet.
De parkwoningen in de buurt Bovenbeek 2e fase grenzen
direct aan het Westerdijkpark. De woningen en de aan
de parkzijde gelegen terrassen zijn minimaal 0,6 meter
opgetild ten opzichte van het park om voldoende privacy
te garanderen. De woningen worden ontsloten via de
binnenwereld. Aan de binnenwereldzijde hebben de
woningen een voortuin, waarin wordt geparkeerd.
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3.1.6 Driehoek
De driehoek vormt een speciale ontwerpeenheid binnen
Bovenbeek 2e fase. Verschillende hoofdstructuren van
de wijk (Parkrand Oost, Beekweg en Tinbergenlaan)
vormen de begrenzing van de driehoekige kavel.
Afhankelijk van het programma kunnen op de kavel
één of meerdere bouwvolumes worden gerealiseerd,
waarin appartementen en/of eengezinswoningen van
een bijzonder type worden gerealiseerd. Het ontwerp
moet aansluiten bij de ontwerpprincipes van zowel
Westerdijkpark, de Beekweg en de Tinbergenlaan. Voor
de zijde aan het Westerdijkpark en de Tinbergenlaan
geldt dat de bebouwing een duidelijke mate van
wandvorming richting park of laan moet hebben, die
het park of de laan begeleidt. Aan deze zijden geldt
een verplichte rooilijn die grotendeels (minimaal 60%,
bebouwd moet zijn (afbeelding 18)). Aan de zijde van de
Beekweg moet worden aangesloten bij het losse karakter
van die Beekweg. Kenmerkend voor de Beekweg zijn
losse, relatief kleine bouwvolumes (vrijstaande of
2-onder-1 kapwoningen). Het ontwerp sluit aan op deze
kleine korrel door de rooilijn van het bouwblok op enkele
plekken verder terug te leggen of door meerdere losse
bouwvolumes te plaatsen.

Afb. 19: Schets Proefverkaveling Bovenbeek 2e fase.

Stedenbouwkundig ontwerp
3.2 Verdeling van de ontwerpheden
De buurt Bovenbeek 2e fase is verdeeld in verschillende
ontwerpeenheden, die zijn benoemd in paragraaf 3.1
Van belang is dat op een aantal ruimtelijke punten
eenheid of juist verschil in uitstraling en vormgeving
wordt gecreëerd. Voor de resterende opgave is van
belang:
Van der Duijn van Maasdamweg
De bebouwing langs dit deel van de Van der Duijn
van Maasdamweg is representatief en stedelijk.
De bebouwing bestaat uit 2 rijen geschakelde
eengezinswoningen. De woning op de kop aan de
oostzijde is verbijzonderd.
Op de hoek van het Westerdijkpark – Van der Duijn
van Maasdamweg dient een stevig bouwvolume te
worden gerealiseerd, dat beide structuren begeleidt.
Appartementen liggen hier als woningtype voor de
hand, maar desgewenst kan ook voor een ander
woningtype worden gekozen. Belangrijk is dat de kop
voldoende volume heeft en een alzijdige uitstraling. De
parkeervoorziening (minimaal 1 pp per woning) dient op
eigen terrein te worden gerealiseerd en is bij voorkeur in
het bouwvolume opgenomen.
Parkrand Oost
De bebouwing aan het Westerdijkpark heeft wat
architectuur betreft twee gezichten:
Aan de westzijde maakt de bebouwing onderdeel
uit van de reeks parkbebouwing; de verschillende
blokken vormen samen een wand en kaderen zo het
park in. De wand heeft betekenis op het schaalniveau
van de gehele wijk. Dit betekent dat het ontwerp
voor de parkrandbebouwing van Bovenbeek 2e fase
bezien moet worden vanuit de gehele parkwand. Met
name de relatie met de overzijde is hierbij belangrijk.

Park Zestienhoven - RVW Bovenbeek 2e fase

De hoek Westerdijkpark – Tinbergenlaan vormt een
verbijzondering in het bouwblok. Deze hoek vormt de
overgang tussen de parkwoningen en de laanwoningen.
Dit dient in de architectuur tot uiting te komen. Aan de
oostzijde richt de bebouwing zich op het groengebied
in de binnenwereld. Samen met de woningen in de
binnenwereld kaderen ze dit groen in en vormen ze een
groep. Belangrijk is dat deze zijde van de parkwoningen
aansluit bij de sfeer en het karakter van de binnenwereld
en de bebouwing in de binnenwereld.
Beekweg
De kavels worden door particulieren (zuidzijde) of
projectmatig (oostzijde) ontwikkeld. Veel uiterlijke
diversiteit tussen de (clusters met) woningen is gewenst.
Voor de hoekkavels geldt dat deze een dubbele oriëntatie
moeten hebben.
De projectmatige woningen aan de oostzijde wijken
qua architectuur duidelijk af van de woningen in de
binnenwereld.
Tinbergenlaan
Door de doorsnijding van de Tinbergenlaan door het
Westerdijkpark is er weinig ruimte om een bouwblok
langs de Tinbergenlaan te maken. Het bouwblok zal
slechts bestaan uit ca. vier woningen. Belangrijk is dat
dit bouwblok qua architectuur aansluit op de bebouwing
langs het Westerdijkpark. Daarnaast moet de samenhang
binnen de Tinbergenlaan worden bewaakt, wat betekent
dat het ontwerp ook is afgestemd met de bebouwing aan
de laan in Bovenbeek 1e fase.
De Fluwelen Weide
De eengezinswoningen rondom het groen vormen
een echt collectief. Afwijkingen tussen de woningen in
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woningtype, vormgeving of uiterlijk kunnen het beeld
verlevendigen, maar mogen geen afbreuk doen aan de
collectieve uitstraling.
De Driehoek
Op deze kavel raken drie belangrijke hoofdstructuren
van de wijk Park 16hoven aan elkaar, namelijk het
Westerdijkpark, de Beekweg en de Tinbergenlaan. Dit
maakt de opgave voor dit driehoekige kavel lastig. Aan
de parkzijde en de laanzijde vormt de bebouwing een
stevige wand. Er is ruimte voor uitsparingen in deze
wand, mits deze ondergeschikt zijn aan de wand. Aan
de Beekwegzijde pakt de bebouwing de kleinere korrel
van de bebouwing aan de Beekweg op. Hier is juist geen
sprake van een wand, maar van 2 of 3 losse volumes met
aanzienlijke tussenruimten, zodat wordt gerefereerd aan
de volumes van vrijstaande of 2-onder-1 kapwoningen.
Qua architectuur moet aansluiting worden gezocht
bij de bebouwing langs het Westerdijkpark en de
Tinbergenlaan.
3.3
Programma per ontwerpeenheid
Het woningbouwprogramma in de nog te realiseren
ontwerpeenheden bedraagt maximaal 36 woningen en is
als volgt opgebouwd:
Parkrand Oost: maximaal 19 geschakelde 		
		
eengezinswoningen + maximaal 7 		
		appartementen
Driehoek:
		
		
		
		
		

maximaal 10 woningen die bijvoorbeeld
kunnen bestaan uit:
maximaal 4 geschakelde vrijstaande of
2-onder-1 kapwoningen + maximaal 6
appartementen

Afbeelding 20: Randvoorwaardenkaart Bovenbeek 2e fase

Randvoorwaarden - algemeen
4.1
Algemene Randvoorwaarden
Op bladzijde 20 staat de randvoorwaardenkaart voor
de nog te ontwikkelen delen van Bovenbeek 2e fase
(afbeelding 20). Op deze kaart zijn alle ruimtelijke
randvoorwaarden schematisch aangegeven. Ze zijn ook
terug te vinden op het concept SMP, dat als bijlage bij
deze nota zit.
4.1.1
Beleidskaders
Bestemmingsplan Polder Zestienhoven en
Bestemmingsplan HSL zone
Het bestemmingsplan Polder Zestienhoven en het
bestemmingsplan HSL-zone vormen het juridische
kader voor de ontwikkelingen in Park 16hoven. Hoewel
inmiddels een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid
zijn het Bestemmingsplan Polder Zestienhoven (zie
ook www.park16hoven.nl onder “Plan” bij Ruimtelijke
Ordeningsdocumenten), dat in 2007 onherroepelijk
is geworden en het Bestemmingsplan HSL zone ( zie
ook www.park16hoven.nl onder “Plan” bij Ruimtelijke
Ordeningsdocumenten), dat in 2000 onherroepelijke
is geworden, nog steeds geldig. In het op te
stellen nieuwe bestemmingplan worden de in deze
Randvoorwaardennota geformuleerde randvoorwaarden
opgenomen.

Stedenbouwkundig plan Park Zestienhoven
Op basis van het Masterplan Polder Zestienhoven is
een stedenbouwkundig plan voor de wijk gemaakt. In dit
plan is de hoofdopzet van de wijk vastgelegd. Zie voor
meer informatie paragraaf 2.2. Het Stedenbouwkundig
Plan is vastgesteld op 2 september 2005 en is voor
deelgebied Bovenbeek J2 niet gewijzigd ten gevolge van
de Actualisatie van het Masterplan.
Welstandsparagraaf Park Zestienhoven
De welstandsparagraaf Park Zestienhoven dient als
leidend kader ten aanzien van de verschijningsvorm van
de bebouwing. De welstandsparagraaf is vastgesteld op
24 april 2008.

Masterplan en Actualisatie Masterplan
Voorafgaand aan het bestemmingsplan Polder
Zestienhoven was een Masterplan opgesteld, waarin de
uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling van de
nieuwe woonwijk in hoofdlijnen al waren vastgelegd. Dit
Masterplan is inmiddels geactualiseerd en de Actualisatie
Masterplan 16Hoven is op 7 september 2017 door de
gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de oorspronkelijke
doelstellingen grotendeels van kracht gebleven en de
aanpassingen ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen
hebben geen gevolgen voor dit deel van het plangebied.

Park Zestienhoven - RVW Bovenbeek 2e fase
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lage groene erfafscheiding

minimale erfafscheiding

Afbeelding 21: Overzicht erfafscheidingen

geen erfafscheiding,
bebouwing op rooilijn

Randvoorwaarden - algemeen
4.1.2
Bouwkundige randvoorwaarden
Rooilijnen
In paragraaf 4.2 is per beeldeenheid bepaald hoe de
bebouwing op de kavels moet worden geplaatst. Dit is
gedaan door rooilijnen te bepalen en minimale afstanden
tussen woningen voor te schrijven. Voor de particuliere
kavels aan de Beekweg zijn bebouwingsvelden bepaald,
waarbinnen de bebouwing moet worden geplaatst.
Bouwhoogte
De maximale bouwhoogte is bepaald in het
bestemmingsplan Polder Zestienhoven en in het
bestemmingsplan HSL zone. In paragraaf 4.2 van deze
nota worden aanvullende eisen gesteld ten aanzien van
de bouwhoogte, die worden opgenomen in het nieuwe
bestemmingsplan.
Parkeren
In Bovenbeek 2e fase zijn de parkeernormen uit de
Rotterdamse Bouwverordening van kracht. Voor
koopwoningen met gbo (=gebruiksvloeroppervlak)
van 120 m² of meer betekent dit een norm van 1.8
parkeerplaats per woning. Parkeerplaatsen dienen zo
veel mogelijk op eigen terrein te worden gerealiseerd. Ze
kunnen in de vorm van carports of opstelplaatsen worden
aangelegd; bij eengezinswoningen tellen garages niet
mee in de parkeerbalans. Voor bezoekers wordt rekening
gehouden met 0.3 parkeerplaatsen per woning; deze
dienen in de openbare ruimte te worden aangelegd. Door
meervoudig gebruik van plaatsen kan het aantal plekken
worden beperkt.
Specifieke eisen ten aanzien van de aanleg en
vormgeving van de parkeerplaatsen zijn omschreven in
paragraaf 4.2, waarin tevens bij 4.2.2 onder Parkeren
een overzicht van de parkeerplaatsen in het gehele
plangebied is opgenomen.

Park Zestienhoven - RVW Bovenbeek 2e fase

Erfafscheidingen
Erfafscheidingen tussen particulier terrein en openbaar
gebied bepalen mede het aanzien van het openbaar
gebied. Afhankelijk van de gewenste uitstraling van het
openbaar gebied kan het wenselijk zijn een bepaald
type erfafscheiding voor te schrijven. Voor Bovenbeek
2e fase is per ontwerpeenheid bepaald waar welk type
erfafscheiding gewenst is. Afbeelding 21 toont dit
overzicht. In paragraaf 4.2 wordt dit nader toegelicht.
In het Bouwbesluit is bepaald dat gebouwde
erfafscheidingen tussen privé terrein en openbaar gebied
aan de voorzijde of zijkant van woningen maximaal 1
meter hoog mogen zijn. Voor natuurlijke erfafscheidingen
gelden geen hoogtebepalingen. Afspraken over
de aanleg en/of het beheer van erfafscheidingen
worden gemaakt in de koopovereenkomst en/of de
projectontwikkelingsovereenkomst.
Bergingen
Elke woning dient de beschikking te krijgen over een
berging. Bergingen maken als inpandige berging deel
uit van het hoofdvolume van de woonbebouwing (bij een
appartementengebouw) of kunnen worden gebouwd
als zelfstandig bouwwerk in de tuin. In paragraaf 4.2
is vastgelegd op welke wijze de berging moet worden
aangelegd. Voor vrijstaande bergingen en carports geldt
dat ze duurzaam en degelijk moeten zijn en moeten
worden mee-ontworpen met de woningen.
Buitenruimte appartementen
In de Woonvisie Rotterdam is gesteld dat elk
appartement een goede, zelfstandige buitenruimte moet
hebben.
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Afbeelding 22: Overzicht nog te plaatsen nutskasten (indicatief) tbv ziggo.

Randvoorwaarden - algemeen
4.1.3

Technische Randvoorwaarden

Peil
Alle kavels zullen worden opgeleverd op peil circa NAP
–4.80 m. NAP -4.80 m is tevens het uitgiftepeil en
maakt een goede aansluiting van nutsvoorzieningen
en een goede toegang tot het kavel mogelijk. Het peil
van de begane grondvloer dient op minimaal NAP
–4.70 m te liggen, in verband met aansprakelijkheid van
overstromingsrisico. Het Hoogheemraadschap heeft
op 31 maart 2010 in een peilbesluit het peil voor Polder
Zestienhoven vastgelegd op een flexibel peil van NAP
-6.00 meter.
Riolering en Regenwaterafvoer
In Park Zestienhoven wordt een verbeterd gescheiden
rioolstelsel aangelegd, dat schoon en vuil water
van elkaar scheidt. Het schone water, voornamelijk
regenwater van verharde oppervlakken en daken
wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Het vuile (riool)water stroomt via riolering en gemalen
naar de rioolwaterzuivering. Alle resterende verharde
oppervlakken, zoals daken en woonstraten, kunnen wel
direct worden afgekoppeld. Materialen die in contact
komen met regenwater, zoals goten, regenpijpen,
gevelbekleding, etc. mogen niet uitloogbaar zijn. Hiervoor
dienen alternatieve materialen te worden gekozen, zoals
kunststof, gecoat staal, etc. In het waterhuishoudingsplan
Polder Zestienhoven is een en ander nader omschreven.

Kabels en leidingen (inclusief nutsruimten)
Afbeelding 22 toont welke bovengrondse voorzieningen
ten behoeve van warmte, water, elektriciteit en telecom
moeten worden gerealiseerd in het laatste deel van
Bovenbeek 2e fase. Dit betreft alleen nog 2 Ziggo kasten.
Voor de aanleg van kabels en leidingen van diverse
nutsbedrijven is het noodzakelijk een aantal kasten
in het gebied te plaatsen. De ontwikkelaar is verplicht
deze kasten in de bebouwing of in de erfafscheiding op
te nemen. Bij deze inpassing dient rekening te worden
gehouden met de voorwaarden van de betreffende
nutsbedrijven. Voor kasten en nutsruimten (deuren/
roosters) die in en groenvoorziening zijn opgenomen
geldt dat deze RAL kleur 6009 (dennengroen) moeten
zijn. Kasten en nutsruimten (deuren/roosters) bij of aan
woningen hebben RAL kleur 7022 (ombergrijs). Om
de nutsruimten zo goed mogelijk in de bebouwing of
erfafscheiding op te nemen zijn kleine verschuivingen
mogelijk.
Terrassen binnen invloedsfeer HSL-tracé
Aan de zijde van het Westerdijkpark zijn hoger gelegen
(minimaal 0,6 meter tov maaiveld) terrassen toegestaan
ten behoeve van de aangrenzende woningen mits
constructief gescheiden van de woning.

Afvalinzameling
Bovenbeek 2e fase zal gezien de bebouwingsdichtheid
van ondergrondse verzamelcontainers voor afval worden
voorzien. Deze containers zijn al in voldoende mate in
het gebied aanwezig. De eengezinswoningen krijgen
desgewenst individuele containers voor GFT-afval.

Park Zestienhoven - RVW Bovenbeek 2e fase
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Afb. 23: De bebouwing grenst direct aan het park en heeft een rechthoekige vorm met duidelijke volumes.

Afb. 25: De hoek van het bouwblok met de
Van der Duijn van Maasdamweg is verbijzonderd en alzijdig

Afb 24: Aan de zijde van de binnenwereld is meer ruimte voor verbijzonderingen mits dit
aansluit bij de eengezinswoningen in de binnenwereld

Afb. 26: De terrassen van de woningen liggen minimaal 0,6 meter boven maaiveld en kunnen met
het park worden verbonden door middel van trapjes

Afb. 27: De bouwhoogte is 3 lagen, waarvan de 3e laag uit een kap kan bestaan

Randvoorwaarden per ontwerpeenheid

Afb. 28:
Proefverkaveling
Parkrand Oost

4.2 Randvoorwaarden per nog te realiseren
ontwerpeenheid
4.2.2
Parkrand Oost
Het HSL tracé is een belangrijk structurerend element
in de wijk. De parkstrook met gras, bomenrijen en
diverse speelelementen biedt extra woonkwaliteit. De
randvoorwaarden zijn er dan ook op gericht om de relatie
tussen de bebouwing en de parkzone te versterken.
Daarnaast geldt dat de oostgevel van de deze woningen
qua uitstraling en architectuur juist moet aansluiten bij de
woningen in de binnenwereld.
Programma
Het programma voor Parkrand Oost bedraagt maximaal
19 geschakelde eengezinswoningen en maximaal
7 appartementen. De woningen zijn verdeeld over
twee bouwblokken. De appartementen zijn gelegen
op de kop van het bouwblok bij de Van der Duijn van
Maasdamweg. Een ander woningtype is hier echter ook
mogelijk op voorwaarde dat kan worden voldaan aan de
onderstaande ruimtelijke randvoorwaarden.
Tussen de twee bouwblokken is ruimte voor groen
gelaten; op deze plek vloeien het Westerdijkpark en de
binnenwereld in elkaar over. Hier loopt ook een langzaam
verkeersroute, die Westerdijkpark en binnenwereld met
elkaar verbindt.
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Massa en vorm
Het Westerdijkpark is een belangrijk structurerend
element op het schaalniveau van de gehele wijk.
Bebouwing langs het park heeft daarom een eenvoudige,
rechthoekige vorm en is stevig van volume, zodat een
krachtig gebaar kan worden gemaakt. De bebouwing
kadert het park in en begeleidt het groen. De bebouwing
heeft een minimale goothoogte van 7 meter en de
begane grond-verdieping heeft een vrij hoogte van
minimaal 3 meter.
Aan de zijde van de binnenwereld is meer ruimte
voor verbijzonderingen in vorm en volume van de
bouwblokken, mits dit aansluit bij het ontwerp van de
eengezinswoningen in de binnenwereld.
De hoek Westerdijkpark – Van der Duijn van
Maasdamweg vraagt stedenbouwkundig om een
fors, alzijdig volume, dat de opmaat vormt tussen
eengezinswoningen en het bouwblok met voorzieningen
(afbeelding 25). Het bouwvolume begeleidt zowel de
Van der Duijn van Maasdamweg als het Westerdijkpark.
Het vormt tevens de beëindiging van het bouwblok met
parkwoningen. Ook hier geldt een minimale vrije hoogte
van 3 meter op de begane grond.
De hoek Westerdijkpark – Tinbergenlaan vraagt om een
zorgvuldige overgang, die de schakel vormt tussen de
eengezinswoningen langs het park en de woningen langs
de laan.

Rooilijnen
Aan de parkzijde staat de bebouwing direct aan het
Westerdijkpark (afbeelding 23). Met uitzondering van de
minimaal 0,6 meter hoge terrassen, die 4 meter in het
park mogen worden gesitueerd, steken gebouwdelen,
zoals erkers of dakoverstekken en buitenruimten, zoals
terrassen of balkons aan deze zijde niet door de rooilijn.
Van belang hierbij is dat de hoger gelegen terrassen
alleen zijn toegestaan indien ze constructief zijn
gescheiden van de woning.
Aan de zijde Van der Duijn van Maasdamweg
staat het appartementengebouw op een lijn met
de eengezinswoningen langs deze weg. Het is aan
deze zijde toegestaan om vanaf de eerste verdieping
gebouwdelen te laten uitsteken tot maximaal 50 cm. Ter
plaatse van de aansluiting van de Ernst Kossmannhof
met de Van der Duijn van Maasdamweg staat de
bebouwing op de rooilijn; er steken geen gebouwdelen
uit.
Aan de zijde van de Tinbergenlaan is de bebouwing
90 cm uit de erfgrens geplaatst, zodat de gevel van dit
appartementengebouw op een lijn ligt met de gevel van
de eengezinswoningen. Er steken geen gebouwdelen
door de voorgevelrooilijn. Ter plaatse van de zuidelijke
inrit naar de binnenwereld staat de bebouwing op de
rooilijn; er steken geen gebouwdelen uit.

Bouwhoogte en dakvorm
Beide bouwblokken zijn 3 bouwlagen hoog,
waarvan de 3e laag uit een kap kan bestaan mits de
goot een minimale hoogte heeft van 7 meter. Het
appartementengebouw aan de noordzijde vormt een
uitzondering; dit volume bestaat uit 3 of 4 bouwlagen en
is plat afgedekt.

Aan de zijde van binnenwereld De Fluwelen Weide
en aan weerszijden van de verbindingszone tussen
Westerdijkpark en binnenwereld is de uiterste
bebouwingsgrens aangegeven, maar het is ook
toegestaan om de bebouwing tot maximaal 3 meter terug
te leggen. Aan deze zijde mogen gebouwdelen vanaf
de eerste verdieping maximaal 50 cm door de rooilijn
steken.
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Randvoorwaarden per ontwerpeenheid
Oriëntatie en ontsluiting
Voor de eengezinswoningen geldt dat ze een
dubbele oriëntatie op zowel het Westerdijkpark als
de binnenwereld hebben. Buitenruimten (terrassen
en/of balkons) zijn gelegen aan de zijde van het
park; aan de zijde van de binnenwereld hebben de
eengezinswoningen een voortuin. De woningen hebben
een voordeur aan de binnenwereldzijde.
Voor het appartementengebouw op de kop geldt
dat dit een alzijdige uitstraling moet hebben; er zijn
geen blinde gevels. De entree van het noordelijke
appartementengebouw is gelegen aan de Van der Duijn
van Maasdamweg.
Architectuur
De bouwblokken langs het Westerdijkpark hebben twee
gezichten: een gezicht naar het park en een gezicht naar
binnenwereld De Fluwelen Weide. De architectuur van
de bebouwing langs het park is krachtig. Eenvoudige,
duidelijke volumes en vormen zijn gewenst (afbeelding
25). Elementen aan de gevel vormen geen op zichzelf
staande gebouwdelen, maar zijn onderdeel van het
totale bouwblok. De architectuur dient de wandfunctie
te versterken. Hiertoe is horizontale geleding vereist.
De individuele woning is niet herkenbaar binnen het
bouwblok.
Aan de zijde van de binnenwereld sluit de architectuur
aan op het ontwerp van de bebouwing in de
binnenwereld. De aansluiting moet worden gezocht in
materiaalgebruik en kleurgebruik en de toepassing van
bepaalde kenmerkende gebouwdelen of elementen.
De hoeken van de bouwblokken maken onderdeel uit
van het ontwerp van het totale bouwblok. Tegelijkertijd
sluiten ze qua architectuur ook aan op de naastgelegen
ontwerpeenheden Van der Duijn van Maasdamweg en de
Tinbergenlaan.
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Bergingen
De eengezinswoningen hebben elk een eigen berging,
welke is gelegen binnen het bouwvolume.
Het appartementengebouw op de kop heeft een
collectieve fietsenberging, die inpandig is gelegen.
Daarnaast heeft elk appartement in de woning een
separate bergruimte.
Erfafscheidingen
De eengezinswoningen hebben aan de
binnenwereldzijde een voortuin. Deze voortuin is van het
openbaar gebied gescheiden door een lage groene haag,
die overeenkomt met die van de eengezinswoningen in
De Fluwelen Weide. Aan de zijde van het Westerdijkpark
staat de bebouwing direct aan het groen.
Het is mogelijk om de opgetilde terrassen van de
eengezinswoningen te verbinden met het Westerdijkpark
door toepassing van trapjes. Er zullen echter geen paden
worden aangelegd naar de buitenruimten.
De appartementen grenzen direct aan het openbaar
gebied; ze hebben geen erfafscheiding.
Parkeren (afbeelding 29)
De eengezinswoningen hebben elk 1 eigen
parkeerplaats, welke in de met hagen omzoomde
voortuin zijn gelegen. Voor de rest van de parkeereis
(0,8 pp per woning) worden plaatsen op straat aangelegd
door de gemeente.
De appartementen hebben elk 1 eigen parkeerplek
op eigen terrein bij voorkeur in een gebouwde
parkeervoorziening. Ook hiervoor geldt dat de resterende
parkeereis (0,8 pp per woning) door de gemeente op
straat wordt gerealiseerd.
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Afb. 30: Modellen van verschillende mogelijke invullingen van het driehoekig kavel

Afb: 31: Voorbeeld van een kleinschalig appartementengebouw op een driehoekige locatie

Afb. 32: Gerealiseerde kleinschalige vrijstaande- en/of twee-onder-een-kapwoningen.

Randvoorwaarden per ontwerpeenheid
een schuine kap mag zijn.

Afb. 33:
Proefverkaveling Driehoek

4.2.6
Driehoek
Programma
Het driehoekige kavel, gevormd door de structuren
Westerdijkpark, Tinbergenlaan en Beekweg leent zich
door haar vorm en positie voor de realisatie van appartementen of (eengezins)woningen van een bijzonder
type. Er kan ook worden gedacht aan ouderenwoningen,
een woongroep, etc. Bij het bepalen van het programma
is uitgegaan van geschakelde vrijstaande en 2-onder-1
kapwoningen en appartementen; op de kavel kunnen
maximaal 10 woningen worden gerealiseerd.
Massa en vorm
Op de kavel kunnen één of meerdere bouwvolumes worden gerealiseerd (afbeelding 30). De bebouwing dient zo
op de kavel te worden geplaatst dat alle hoekpunten van
de driehoek bebouwd zijn, waarbij het denkbaar is dat de
spitse hoeken iets worden afgeplat. De bebouwing spant
de driehoek als het ware op. Daarnaast zullen de regels
ten aanzien van rooilijnen bepalend zijn voor de vorm van
de bebouwing. Indien wordt gekozen voor de realisatie
van meerdere bouwvolumes, dan is het belangrijk dat
deze volumes qua uitstraling aan elkaar verwant zijn,
zodat het geheel als een eenheid toont.
Bouwhoogte en dakvorm
De bebouwing in de noordpunt is 3 of 4 bouwlagen hoog
en heeft een plat dak. De bebouwing aan de zijde van de
Beekweg heeft een maximale hoogte van 3 bouwlagen,
waarvan de 3e laag in samenhang met de gevarieerde
bebouwing op de naastgelegen particuliere kavels ook
Park Zestienhoven - RVW Bovenbeek 2e fase

Rooilijnen
De bebouwing staat aan de zijde van het Westerdijkpark
en de Tinbergenlaan op de verplichte rooilijn. Aan de
zijde van het Westerdijkpark ligt deze rooilijn op de uitgiftegrens. Aan de Tinbergenlaan ligt de rooilijn 90 cm uit
de uitgiftegrens. Het is toegestaan om de gevel op één of
meerdere plaatsen terug te laten springen uit de rooilijn
ten behoeve van licht- en luchttoetreding of buitenruimten, zoals terrassen of balkons. Minimaal 60% van de
rooilijn moet echter worden bebouwd, zodat het Westerdijkpark en de laan op een goede wijze worden begeleid.
Hierbij geldt dat de hoekpunten van de driehoek moeten worden bebouwd. Aan de zijde Beekweg geldt een
variabele rooilijn. Er is een uiterste bebouwingsgrens
aangegeven tot waar mag worden gebouwd. Het is toegestaan om de bebouwing tot maximaal 5 meter terug te
plaatsen uit deze bebouwingsgrens. Om aan te sluiten bij
de kleinere korrel van de Beekweg is het niet toegestaan
de rooilijn geheel te bebouwen. De bebouwing moet op
minimaal 1 of 2 plaatsen circa 5 meter terugspringen uit
de rooilijn. Hierdoor ontstaat het effect van meerdere
kleinere bouwvolumes wat goed aansluit bij de kleine
korrel van het lint. Voor alle zijden geldt dat er geen gebouwdelen zoals kozijnen, goten, etc. buiten de rooilijnen
of bebouwingsgrens mogen steken.
Oriëntatie en ontsluiting
De bebouwing heeft een alzijdige oriëntatie. Er zijn geen
blinde gevels. De (hoofd)entrees van de bebouwing zijn
gesitueerd aan de Beekwegzijde en aan de Tinbergenlaan. Aan de zijde van het Westerdijkpark grenst de bebouwing direct aan het groen; hier lopen geen paden of
wegen ten behoeve van entrees. Aan deze zijde zijn hoger gelegen (minimaal 0,6 meter tov maaiveld) terrassen
toegestaan ten behoeve van de aangrenzende woningen
mits constructief gescheiden van de woning.
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Architectuur
De bebouwing grenst aan drie verschillende architectonische eenheden: Parkrand Oost, Tinbergenlaan en Beekweg. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de bebouwing
samenhang vertoont en niet uiteenvalt in drie delen.
Bergingen en erfafscheidingen
De appartementen hebben geen tuinen; buitenruimten
bestaan uit (dak)terrassen, patio’s en/of balkons. Een
individuele buitenruimte per woning is vereist; daarnaast
kan een collectieve buitenruimte een meerwaarde zijn
voor bewoners en/of gebruikers van de bebouwing. De
geschakelde vrijstaande en 2-onder-1 kapwoningen langs
de Beekweg hebben wel een achtertuin en beschikken
tevens over een kleine, minimaal 2,5 meter diepe voortuin. In de achtertuinen kunnen losse buitenbergingen
worden geplaatst. Aan de zijde van het Westerdijkpark
staat de bebouwing op de uitgiftegrens. Hier zijn geen
erfafscheidingen noodzakelijk. Daar waar geen gebouw
in de rooilijn staat moet op de erfgrens een (deels) gemetselde erfafscheiding worden geplaatst. Aan de Tinbergenlaan geldt een overgangszone tussen gebouw en
straat van 90 cm. Deze zone wordt door een klein hoogteverschil of een afwijkend type bestrating aangeduid; er
wordt geen erfafscheiding geplaatst. Aan de Beekwegzijde is het erf minimaal 2.5 meter diep; dit erf moet worden
afgescheiden van de straat. Er worden geen eisen gesteld aan het type erfafscheiding. Bergingen moeten bij
de appartementen in de bebouwing worden opgenomen.
Dit geldt ook voor technische ruimten en ruimten ten behoeve van afvalinzameling, indien deze noodzakelijk zijn.
Parkeren
De parkeereis bedraagt 1,8 parkeerplaatsen per appartement en 2 parkeerplaatsen per grondgebonden woning
(Beekweg). De gehele parkeereis dient op eigen terrein
te worden gerealiseerd.

Bijlagen

