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1.1 Aanleiding
In de Nota van Uitgangspunten (NvU) staat omschreven
waaraan bouwplannen van ontwikkelaars en particuliere
opdrachtgevers moeten voldoen. Dit document wordt gebruikt
als toetsingskader wanneer een ontwikkeling niet in het
bestemmingsplan past en/of om gemeentelijke ambities - ten
aanzien van bijvoorbeeld programma en architectuur - te
borgen wanneer de gemeente grond uitgeeft. Tenslotte zorgt
het opstellen van uitgangspunten ervoor dat de inbreng van
de verschillende vakafdelingen (Stedenbouw, Wonen, Planologie, Landschap, Mobiliteit etc.) onderling is afgestemd. De
NvU wordt vastgesteld en is daarmee het bestuurlijk bekrachtigde kader voor ontwikkeling van bouwplannen.
In de NvU worden zowel randvoorwaarden als uitgangspunten beschreven. Randvoorwaarden zijn harde eisen, terwijl
bij uitgangspunten kleine afwijkingen acceptabel kunnen zijn,
mits deze passen ‘in de geest’ van de ambities van de NvU.
Deze NvU vormt een levend document. In de voor u liggende versie wordt algemene uitgangspunten benoemd voor
geheel Hof van Maasdam. Daarnaast wordt er uitgebreider
stil gestaan bij de uitwerking van fase 1 (het centrumblok). De
overige bouwvelden zullen in latere updates van de NvU aan
bod komen.
Het Hof van Maasdam maakt onderdeel uit van het woongebied Park 16Hoven, waarvoor in 2003 een Masterplan is opgesteld. In 2017 is het Masterplan geactualiseerd, waarbij het
programma is gewijzigd. Volgend hierop is ook het bestemmingplan Zestienhoven aangepast en uiteindelijk vastgesteld
op 9 juli 2019.
De gemeente Rotterdam heeft alle grond in haar bezit, en
is voornemens deze uit te geven voor de ontwikkeling van
woningbouw en voorzieningen. Binnen het bestemmingplan
zijn op basis van eerdere stedenbouwkundige verkenningen
zes bouwlocaties benoemd, waarvan vijf een strikte woonbestemming hebben en één een gemengde bestemming, met
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naast woningen ook plek voor een school, maatschappelijke
voorzieningen, een kleine supermarkt en horeca.
Deze NvU neemt de zes bouwvelden uit het bestemmingsplan als basis en benoemt verdere uitgangspunten en
randvoorwaarden die voor de ontwikkelende partij gelden als
basis voor verdere uitwerking.
.

1.2 Opgave
Het Masterplan Park 16Hoven gaat uit van ongeveer 1.700
luxe woningen in een groene omgeving, met een lage gemiddelde dichtheid van 15 tot 16 woningen per hectare. Er wordt
een ruimtelijk diverse opzet nagestreefd, met een van west
naar oost - in de richting van de haltes van de Randstadrail oplopende bebouwingsdichtheid. De hoogste dichtheid wordt
nagestreefd voor Hof van Maasdam, met een dichheid van
ongeveer 60 woningen per hectare.
De ruimtelijke opgave bestaat eruit Hof van Maasdam - een
meer stedelijke buurt dan de overige plandelen - aan te laten
sluiten op de groene en chique sfeer van de rest van Park
16Hoven. Naast de hogere bebouwingsdichtheid zal Hof
van Maasdam zich op meer manieren onderscheiden van de
reeds gerealiseerde buurten. Zo is er ruimte voor een tweede
basisschool en voor voorzieningen die in de rest van de wijk
niet voorkomen. Verder zal het merendeel van de woningen
bestaan uit appartementen, en niet - zoals tot nu toe gebruikelijk is in dit stadsdeel - grondgebonden woningen.
De in deze NvU beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden zijn bedoeld om een hoge ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit te borgen, waarbij een hoge dichtheid
gecombineerd wordt met een betekenisvolle, groene buitenruimte, met woningen die aansluiten op de reeds bestaande
woonbuurten. Hof van Maasdam zal een eigen identiteit
krijgen, maar zal ook - ondanks het afwijkende woonprogramma - grote samenhang vertonen met de reeds bestaande
woonbuurten binnen Park 16Hoven.

1.3 Programma
In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van maximaal 540
woningen voor Hof van Maasdam. Dit aantal woningen is
mede bepaald aan de hand van wettelijke bepalingen vanuit
vliegveld Rotterdam-The Hague Airport. Voor de diverse
woonvelden zijn maxima opgenomen. Deze vormden de
basis voor de ruimtelijke verkenningen waarop deze NvU is
gebaseerd.
Naast woningbouw is er in het centrumblok ruimte voor
maximaal 5.000 m2 bvo voorzieningen, 1.000 m2 aan
buitenruimte behorende bij deze voorzieningen, 750 m2 bvo
voor een buurtsupermarkt, en 150 m2 bvo voor horeca. Het
programma van de basisschool omvat maximaal 4.050 m2
bvo, zodat er nog 950 m2 bvo resteert voor andere maatschappelijke functies, bijvoorbeeld 1e-lijns gezondheidszorg
(huisartsenpost of een fysiotherapeut).

1.4 Beleidskaders
Voor een uitgebreidere beschrijving van de diverse beleidskaders wordt verwezen naar de bijlagen. Hier wordt volstaan
met een korte opsomming van de belangijkste documenten:
- Actualisatie Masterplan 16-Hoven (2017)
- Bestemmingsplan (2019)
- Vuistregels Bouwen in de Uitbreidingswijken (2019)
- Woonvisie Rotterdam (2016)
- Beleidsregeling Parkeernormen Rotterdam (2018)
- Rotterdams Duurzaamheidskompas (2019)
- WelstandskaderPark 16Hoven (2008)
- Actieplan Middenhuur (2019)
- Bouwmaatregelen Woningbouw Rotterdam 2018-2022
- De Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA, in ontwikkeling)
- Rotterdamse Stijl (2008)
- Rotterdam Architectuurstad (2019)
- Stadsvisie Rotterdam (2007)
- Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte (2012)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (2021)
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2.3 Huidige situatie

Park 16Hoven | Jacques Presserhof | MIX Architectuur

zachte overgangen tussen privé en openbaar in de binnenwerelden

statige lanen met doorgaande bomenrijen

de grote open ruimte van het het Westerdijkpark

architectuuur van de binnenwerelden bepaalt het introverte karakter

kleinschalige appartementengebouwen grenzend aan de groene ruimte

autovrije doorsteken voor voetgangers en fietsers

woongebouw De Parkmeester tegenover het toekomstige centrum van Park 16Hoven

kappen bepalen het beeld in de binnenwerelden

doorlopende haag als erfscheiding langs de lanen
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2.1 Locatie
Park 16Hoven is een woonwijk die ruim en groen is opgezet,
met luxe woningen in het midden- en hoge marktsegment in
een hoogwaardig, suburbaan woonmilieu.

worden gerealiseerd, mits parkeren op specifieke wijze wordt
opgelost door gebouwde parkeeroplossingen op eigen terrein
toe te passen.

De wijk heeft een aangename combinatie van eenheid en
afwisseling. Tussen statige en formele lanen bevinden zich
intieme en informele binnenwerelden, met ieder hun eigen
sfeer. Ook kennen de deelplannen verschillen in woningdichtheid, woningtype, groeninrichting en de hoeveelheid water in
de buurt.

In de Actualisatie wordt tevens benoemd dat Hof van Maasdam zich goed leent voor de realisatie van een substantieel
deel vrije sector huurwoningen. Ook worden functies anders
dan wonen kansrijk geacht: zo is er plek voor een kleine
buurtsupermarkt, voorzieningen (waaronder een tweede
school) en een kleine horecavestiging. Ook wordt naast het
middeldure en dure segment plek ingeruimd voor 110 sociale
huurapparementen.

2.2 Historie

2.3 Huidige situatie

Vanaf 2002 worden plannen gemaakt voor Park 16Hoven.
Het oorspronkelijke ‘Stedenbouwkundig Plan Park Zestienhoven’ stamt uit 2005. Met de feitelijke bouw werd begonnen in
2006. In het oorspronkelijke ontwerp vormt het landschap de
onderliggende drager voor de stedenbouwkundige structuur.
De Van der Duijn Van Maasdamweg vormt de groene ruggengraat waarlangs het totale gebied wordt ontsloten. Haaks
hierop liggen de ‘ribben’; groene lanen waarvan de positie
is geënt op het oorspronkelijke slotenpatroon, waartussen
introverte binnenwerelden zijn gelegen. Vanaf het begin van
de planvorming is uitgegaan van een geleidelijke overgang in
woningdichtheid: lager aan de kant van Overschie, oplopend
in de richting van de metrostations Meijersplein en Melanchtonweg.

Voor Hof van Maasdam zijn op basis van eerste verkenningen zes bouwvelden bepaald, die in 2019 zijn vastgelegd
in het bestemmingsplan. Naast de zes bouwvelden zijn in
het bestemmingsplan alleen de meest essentiële aspecten
vastgelegd, zoals maximum programma en bouwhoogte. Het
bestemmingsplan benoemt verder ook in summiere termen
de beoogde stedenbouwkundige kwaliteit: “Hof van Maasdam wordt doorsneden door het HSL-tracé met daar bovenop
het Westerdijkpark, waardoor er veel woningen aan een park
liggen. Er kan overwegend in maximaal vier lagen gebouwd
worden, maar op drie locaties kunnen hoogteaccenten van
12 bouwlagen komen en op vier locaties kunnen hoogteaccenten komen van 6 bouwlagen. Deze bebouwing bestaat
uit appartementen of stadswoningen. Het parkeren wordt op
verschillende manieren opgelost, op maaiveld en op de binnenterreinen, al dan niet in gebouwde vorm. Daarbij bestaat
de mogelijkheid om terrassen of groenvoorzieningen boven
de parkeervoorzieningen aan te leggen, hetgeen bijdraagt
aan de woonkwaliteit. In het westelijk deel komen naast
woningen ook de detailhandel, horeca en maatschappelijke
voorzieningen, in de vorm van een school en voorzieningen
zoals een kinderdagverblijf. De buurt bestaat uit buitenranden
(aan de randen van het gebied en het Westerdijkpark) en
binnenwerelden. Aan de buitenranden ontstaan grotendeels
ononderbroken bouwblokken die op slechts een paar locaties

In 2017 is het oorspronkelijke Masterplan geactualiseerd,
waarbij het kantorenprogramma dat eerst werd voorzien is
komen te vervallen ten gunste van meer woningen. Daarvoor
zijn vier scenario’s onderzocht. Uiteindelijk is een keuze
gemaakt voor een model waarbij een hoge dichtheid is te bereiken zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de beoogde
groene omgeving met een hoogwaardige inrichting. In het
voorkeursmodel wordt uitigegaan van een dichtheid van 60
woningen per hectare. Het beoogde groene karakter, waarin
statige lanen, parkzones en informele binnenwerelden elkaar
afwisselen, kan ook in combinatie met hogere dichtheden
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onderbroken worden door de wegen die de binnenwerelden
ontsluiten. Om een monotoon gevelbeeld te voorkomen is er
variatie in de architectuur en wordt er gebruik gemaakt van
verschillende gevelhoogtes. Bij de binnenwerelden kunnen
wel onderbroken blokjes ontstaan, met eventueel verspringende rooilijnen. Hier kunnen voortuinen worden aangelegd.”
De structuur van noord-zuid gerichte lanen is in Hof van
Maasdam minder dominant; de hoofdrol is weggelegd voor
het Westerdijkpark. In deze NvU wordt verder handen en
voeten gegeven aan de algemene uitgangspunten uit het
bestemmingsplan. Hierbij is de wijze waarop bouwen in hoge
dichtheid samen kan gaan met een hoogwaardige groen
ingerichte buitenruimte het centrale motief. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de overgang tussen openbaar en
prive, het parkeren en de wijze waarop de woningen aan het
groen zijn gelegen.
Hof van Maasdam zal naar alle waarschijnlijkheid een iets
lager autobezit kennen dan de rest van Park 16Hoven omdat
het programma een mix wordt van goedkope en (middel)dure
woningen. De nadruk ligt dus niet alleen op het duurdere segment, zoals tot op heden het uitgangspunt is geweest. Ook is
de beoogde dichtheid veel hoger en ligt de nadruk meer op
woningen zonder tuin. Het belang van een goede openbare
ruimte is hierdoor essentieel. Daarom wordt extra aandacht
besteed aan langzaam-verkeerroutes; om fietsen en lopen in
de buurt te stimuleren.
Het parkeren speelt een cruciale rol in het stedenbouwkundige concept. Het parkeren wordt zo veel mogelijk op eigen
terrein opgelost, op een wijze dat geparkeerde auto’s vanaf
de straat niet zichtbaar zijn.
Hof van Maasdam kent zes bouwvelden die onderling allemaal sterk verschillen qua grootte en vorm, variërend van
groot tot klein, en van regelmatig tot onregelmatig. Er is daarom niet één recept te geven op basis waarvan de ruimtelijke
kwaliteit van alle bouwvelden geborgd kan worden. Maatwerk
is nodig. Daarom wordt gekozen voor een NvU waarin een
algemeen deel wordt gevolgd door specifieke uitwerkingen
per deelgebied.
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3.1 opgave
Hof van Maasdam maakt een integraal onderdeel uit van
Park 16Hoven. De opgave is het realiseren van een afwisseling tussen statige, stevige randen en ontspannen, informele
binnenwerelden. De gebouwen krijgen een hoogwaardige
uitstraling, met een goede aansluiting naar het omliggende
openbaar gebied. De gewenste afwisseling vertaalt zich ook
in de inrichting van de buitenruimte: de grandeur van groene
lanen en de introverte kwaliteiten van buurtplantsoenen wisselen elkaar af. Aan de binnenzijden van de gesloten bouwblokken liggen aantrekkelijke (collectieve) buitenruimten.
De gebouwen krijgen een moderne en vernieuwende architectuur en sluiten aan op de duurzaamheidsambities van
de gemeente Rotterdam. Er is ruimte voor de auto, maar de
voetganger en fietser staan op de eerste plaats. De parkeeropgave moet daarom aan de binnenzijde van het bouwblok als gebouwde voorziening worden opgelost.

3.2 stedenbouwkundige randvoorwaarden
Hof van Maasdam wordt een groene woonwijk van hoge kwaliteit met een meer stedelijk karakter dan de overige delen
van Park 16Hoven. De gekozen dichtheid van gemiddeld 55
woningen per hectare - iets lager nog dan in het oorspronkelijke Masterplan werd beoogd - maakt het mogelijk een goede
balans te vinden tussen woningaantal en (groen ingerichte)
openbare ruimte. Deze NvU beschrijft de condities waaronder deze goede balans te bereiken is.
Het stedelijke karakter zal het meest gestalte krijgen aan de
Van der Duijn Van Maasdamweg omdat hier ruimte is voor
een kleine supermarkt, horeca, overige voorzieningen en een
basisschool. Dit wordt het echte ‘hart van de wijk’, met een
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buitenruimte die is ingericht op ontmoeting en verblijf. Het
stedelijke karakter krijgt verder gestalte doordat op een aantal locaties hogere gebouwen zijn toegestaan. In het bestemmingsplan is ruimte voor drie gebouwen van 12 bouwlagen,
en drie gebouwen van 6 bouwlagen. Op basis van beperkingen vanuit de luchtvaart - het vliegveld Rotterdam-The Hague
Airport is op een steenworp gelegen van het plangebied - zijn
de drie hogere gebouwen qua maximale hoogte naar beneden bijgesteld.
Het parkeren zal voor het grootste gedeelte worden ingepast
binnen de bouwvelden. Op deze wijze blijft de openbare
ruimte zo veel mogelijk gevrijwaard van geparkeerde auto’s,
zodat een écht ontspannen, groene inrichting mogelijk is. De
fietser en de voetganger krijgen alle ruimte binnen de met
zorg ontworpen openbare ruimte. Uiteraard worden in het
openbaar gebied voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd
voor bezoekers en de in het plangebied aanwezige voorzieningen. In principe wordt uitgegaan van bovengrondse
parkeervoorzieningen op eigen terrein, hoewel (half-)
ondergrondse oplossingen ook zijn toegestaan. Indien een
ontwikkelaar een (half-)verdiepte garage opportuun acht, dan
dient vanwege de bodemgesteldheid nader onderzoek plaats
te vinden naar de waterhuishouding. De wijze van parkeren heeft een sterke wisselwerking met de te ontwikkelen
woningtypes.
Om de op eigen terrein geparkeerde auto’s aan het oog te
ontrekken wordt een opzet met bouwblokken nagestreefd
die zo gesloten mogelijk is. De hogere gebouwen worden
daarom niet als losse, op zichzelf staande objecten gezien,
maar als verbijzonderingen in een bebouwingswand. Entrees
tot het parkeren op eigen terrein dienen met de grootste
zorgvuldigheid mee ontworpen te worden met de woningen.

Bij het gesloten gevelbeeld geldt dat deze voorrang heeft
boven de het realiseren van hogere accenten. Eérst dient aan
de voorwaarde van een gesloten gevelbeeld te zijn voldaan.
Enkele hogere, losstaande gebouwen omgeven door open
parkeervelden zijn nadrukkelijk niét gewenst.
Het Westerdijkpark vormt de centrale groene ruimte waar kan
worden ontspannen, gesport en gespeeld en heeft een open
karakter. Daarnaast worden er drie groene buurtplantsoenen
gemaakt van verschillende omvang die een meer introverte
woonsfeer hebben. De drie buurtplantsoenen zijn omsloten
ruimtes met een kleinschalig karakter, mede door het gebruik
van kappen en verspringingen in de rooilijn. De woningen
langs de randen, grenzend aan de grote groene ruimtes, hebben als tegenhanger een meer formele uitstraling, met platte
daken en een strakke rooilijn.
In de gekozen stedenbouwkundige opzet zijn slechts een
minimaal aantal straten opgenomen, bedoeld als ontsluitingsweg voor de zes bouwvelden. Hierlangs zijn ook de parkeerplaatsen voor bezoekers gesitueerd. De buurtontsluitingswegen zullen uitgewerkt worden als woonerven.
Voor een aanzienlijk deel van de woningen (ongeveer 170
van de 540) geldt dat ze niet langs een woonerf komen te
liggen, maar langs een autovrij woonpad. Deze woningen
hebben als belangrijkste kwaliteit een directe ligging aan het
Westerdijkpark of één van de plantsoenen. In het hoofdstuk
over de buitenruimte wordt hier verder op ingegaan. Tot slot:
groen en woningbouw in hoge dichtheden gaat alleen goed
samen als er voldoende aandacht is voor goed vormgegeven
(groene) erfgrenzen. Hier zal later in dit hoofdstuk verder op
worden ingegaan.
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3.3 Programma
In Hof van Maasdam is een hogere dichtheid wenselijk dan in
de overige delen van Park 16Hoven is gerealiseerd. Omdat
ook wordt gestreefd naar een groene woonwijk is er in het
bestemmingsplan wel een maximum van 540 woningen
gesteld. In het bestemmingsplan zijn voor de zes bouwvelden
afzonderlijke maxima benoemd, welke ruim zijn gesteld. Op
basis van proefverkavelingen per bouwveld zijn in deze NvU
de maximale woningaantallen verder aangescherpt, zodat
per bouwveld duidelijk is wat het maximum programma is.
Het staat een ontwikkelende partij vrij om minder woningen
te maken - als daarmee de ruimtelijke kwaliteit niet in het
gedrang komt, maar het is niet mogelijke méér woningen te
maken dan in deze NvU is vastgelegd.
Het plangebied valt uiteen in twee delen ter weerszijden van
het Westerdijkpark. Al in de actualisatie van het masterplan is
aangegeven dat het wenselijk is dat het oostelijk deel - dicht
bij de metro gelegen - een hogere dichtheid krijgt. In het
westelijk deel (5,4 ha) is ruimte voor maximaal 272 woningen.
Dit komt neer op een dichtheid van 50 woningen per hectare. In het oostelijk deel (4,5 ha) is plek voor maximaal 268
woningen, resulterend in een dichtheid van 60 woningen per

doorlopende straatwanden met wisselende bouwhoogtes
Zuiderspoor Rotterdam | Geurst & Schulze Architecten
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hectare. De gemiddelde dichtheid is dus 55 woningen per
hectare (dit is iets lager dan in het Masterplan oorspronkelijk
werd beoogd). Daarbij is de oppervlakte van het Westerdijkpark (1,9 ha) niet meegerekend.
Het overgrote deel van Park 16Hoven bestaat uit grondgebonden woningen met ruime tuinen en slechts voor een klein
deel uit gestapelde woningen. Met de hierboven beschreven
wenselijke dichtheden is een dergelijke opzet niet mogelijk.
Van de beoogde 540 woningen zal bijna tweederde gebouwd
worden als appartement, en ongeveer een derde als grondgebonden woning.
Park 16Hoven wordt ontwikkeld om de hogere inkomensgroepen te behouden voor de stad Rotterdam. Het hogere
prijssegment is dan ook ruimschoots aanwezig in Hof van
Maasdam; iets minder dan de helft van de woningen - zowel
grondgebonden woningen als appartementen - zullen vallen
in het hogere prijssegment. Het gaat zowel om koop- als
huurwoningen.
Naast dure woningen zal er ook voldoende ruimte zijn voor
middeldure woningen (ongeveer 34% van het totaal aantal
woningen) en sociale woningbouw (ongeveer 20% van het

terras op parkeerdeck als hoogwaardige buitenruimte
Houtlofts Amsterdam | ANA Architecten

totaal aantal woningen). Bij zowel de middeldure als sociale
categorie gaat het uitsluitend om gestapelde woningbouw.
Omdat het merendeel van de woningen in de dure categorie
valt, geldt voor deze woningen een relatief hoge parkeernorm. De kwaliteit van de openbare ruimte zou vergaand
onder druk komen te staan als alle auto’s geparkeerd zouden
worden in openbaar gebied. Vandaar dat parkeren op eigen
terrein de norm is. Voor de grondgebonden woningtypes
houdt dit in dat niet iedere woning een tuin kan krijgen, maar
dat een groot deel (ongeveer 60%) van de grondgebonden
woningen een eigen buitenruimte krijgt in de vorm van een
terras op het parkeerdek boven de parkeerplaatsen.
In bouwveld 3 is er ruimte voor andere functies dan wonen.
In totaal is er ruimte voor 5.000 m2 bvo aan maatschappelijke
voorzieningen. Hiervan is 4.050 m2 bvo bestemd voor een
basisschool en 950 m2 bvo voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut of huisarts. Daarnaast is er beperkt ruimte voor horeca
(maximaal 150 m2 bvo) en een buurtsupermarkt (maximaal
750 m2 bvo).

directe relatie tussen wonen en groen
Het Funen Amsterdam | Architekten Cie

gelaagde overgang van privé naar openbaar
Elephant Park Londen | Maccreanor Lavington Architects
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statige randen (lichtbruin) en introverte binnenwereleden (geel), met op enkele plaatsen
hoogte-accenten (donkerbruin)

maximale bouwhoogte per bouwveld en gebouwdeel

hoogte-accent met gelaagde gevelopbouw
Georgine Sanderstoren Gouda | 01-10 Architecten

eigentijdse architectuur met kappen
Woonhuis Blanco Koksijde Belgie | BURO II & ARCHI+I
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3.4 woonprogramma
Hof van Maasdam wordt een sterk gemengde buurt. Eigenlijk
elk type huishouden kan hier een woning vinden; van sociale
appartementen tot gezinswoningen in het dure segment.
Deze mix past bij het centrumkarakter van Hof van Maasdam.
Dit is het gedeelte van Park 16Hoven waar ook de meeste
voorzieningen een plek zullen krijgen. De levendigheid die
deze voorzieningen met zich meebrengen gaat goed samen
met een hogere woningdichtheid en meer appartementencomplexen dan in de andere delen van de wijk. Er wordt
gebouwd voor starters en settlers, gezinnen en ouderen. Het
woningbouwprogramma in Hof van Maasdam is ‘inclusief en
divers’.
Een vitale wijk biedt huisvesting aan verschillende doegroepen. Een gevarieerd woningaanbod, met verschillende
woningtypologieën, woninggrootten en diverse woonvormen,
draagt hieraan bij. Binnen Rotterdam wordt sinds enige
jaren het beleid ‘Wijken in Balans’ gevoerd op basis van
de Gebiedsatlas Woningvoorraad. Het idee is dat elke wijk
een bepaalde mix van prijssegmenten te bieden heeft voor
bewoners en woningzoekenden. Binnen die bandbreedte
heeft een wijk voldoende mogelijkheden voor het maken
van wooncarrière door bewoners en het in standhouden van
sociale verbindingen, bijvoorbeeld bij een scheiding of man-

telzorg. Ook geeft de mix in de bewonerssamenstelling meer
draagvlak voor sterke basisvoorzieningen, zoals onderwijs,
en werkgelegenheid in de wijk. De ontwikkeling van Hof van
Maasdam levert een belangrijke bijdrage aan een divers
woningaanbod in de wijk Park 16Hoven. Het woonmilieu is
luxe en groen-stedelijk. Deze ontwikkeling krijgt daarbinnen
een centrumsfeer mee door de clustering van voorzieningen
en de nabijheid van metrostation Melanchtonweg. Ouderen
kunnen een specifieke doelgroep zijn voor een gedeelte van
het plan en een coöperatieve woonvorm voor één van de
middeldure of dure appartementenblokjes is een interessante
optie voor deze doelgroep.
Dit resulteert - conform het Nieuw Rotterdams Kwaliteitsbeleid Wonen - in de volgende randvoorwaarden voor wat
betreft de te hanteren gebruiksoppervlaktes (GBO, minimaal
gemiddeld):
- Appartementen met een grootte van bij voorkeur 70 m2 gbo,
met een minimum van 60 m2 gbo.
- Grondgebonden woningen met een grootte van 95 m2 gbo.
- Bebo’s (beneden-bovenwoningen) met een grootte van 85
m2 gbo.
Het Kwaliteitsbeleid biedt afwijkingsmogelijkheden waar,
bijvoorbeeld binnen het centrumdeel, gebruik van zou kunnen
worden gemaakt.

inclusief en divers
Het programma voor Hof van Maasdam omvat een breed
spectrum aan woningtypen en prijscategorieën:
- Ongeveer 110 sociale huurwoningen van Havensteder
(ongeveer 20 % op het totale woonprogramma), waarvan
minimaal 50 woningen als sociaal-basis (tot de bovenste
aftoppingsgrens).
- Minimaal 162 woningen in het middensegment (ongeveer
30% op het totale woonprogramma).
- In het totale woonprogramma wordt minimaal 20 procent middeldure huur (€752,33 tot €1.060,- prijspeil 2021).
gerealiseerd, en worden de regels gevolgd uit het Actieplan
Middenhuur van Rotterdam voor wat betreft prijsindexering
en maatvoering.
Alle appartementen betreffen levensloopbestendige woningen. Deze woningen voldoen aan de 2-sterrenclassificatie.
Dit houdt in:
- Een voor een rollator toe- en doorgankelijke woning.
- De woning is gelijkvloers.
- De woning ligt op de begane grond, of is bereikbaar met
een lift.
- Het toegangspad tot het wooncomplex en de woning is
minimaal 1,2 meter breed, en heeft een maximale helling van
1:12.
- Er zijn geen belemmeringen om deuren in het wooncomplex te openen (bijvoorbeeld paaltjes die in de weg staan of
deuren die niet volledig open kunnen).
- Er bestaan geen belemmeringen om deuren in de woning te
openen.
- Het woongebouw heeft geen drempels, die niet door aanpassingen zoals vlonders zijn te overbruggen.
- De woning heeft geen drempels, die niet door aanpassingen
zoals oprijplaten (losse hellingbanen) zijn te overbruggen
(geldt niet voor het balkon).
- Als de woning in een wooncomplex ligt, dan worden de
toegangsdeuren en liftdeuren automatisch geopend (met
automatische deuropeners).
Het overige woonprogramma bestaat uit een mix van appartementen en eengezinswoningen in het hogere en topsegment.

eigentijdse architectuur in baksteen
Trafalgar Place Londen | DRMM Architects
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doorlopende straatwand in baksteen met Delftse stoep
Zuiderspoor Rotterdam | Geurst & Schulze Architecten
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verhoogde stoepzone
Zuiderspoor Rotterdam | Geurst & Schulze

plantenbak als overgang tussen appartementen en openbaar gebied
Gent, NEXT Architects

Delftse stoepzone als integraal onderdeel van de architectuur
parkkwartier Katendrecht Rotterdam | Geurst & Schulze Architecten

combinatie voortuin met groene erfscheidng en uitstekende balkons
Tinaarlostraat Den Haag | Roel Bosch Architecten

beplanting als overgang tussen appartementen en openbaar gebied
Helsinki

entree parkeergarage als integraal onderdeel van de architectuur
Nieuw Leyden Leiden | Mulleners & Mulleners Architecten

doorlopende winkelplint met open uitstraling
Winkelcentrum Hogendorpkwartier Vlaardingen | Klunder Architecten

gemetselde plantenbak als erfscheiding
Tinbergenlaan Park 16Hoven Rotterdam

appartmentengebouw met afwisselende gevel en haag als groen vormgegeven erfgrens
Singelappartementen Parkentree Schiedam | Inbo Architecten

goed zichtbare entrees bij appartementengebouwen
CPO Amstelwijck Amsterdam | BLAUW Architecten
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3.5 erfgrenzen & plinten
Een hoogwaardige en groene vormgeving van de erfgrenzen
(overgangen van privéterrein naar de openbare ruimte) vormt
een essentieel onderdeel van de beoogde ruimtelijke kwaliteit
van Hof van Maasdam. De erfgrenzen worden gezien als een
onlosmakelijk onderdeel van de architectuur van het totale
(woon)gebouw, en worden daarom door de architect in samenhang met de woning ontworpen. De vormgeving is er aan
de ene kant op gericht grondgebonden woningen zo direct
mogelijk te betrekken op het omringende groen, en aan de
andere kant om - daar waar appartementgebouwen worden
gerealiseerd - groen in te zetten als overgang tussen gebouw
en straat.
Grondgebonden woningen hebben - op enkele uitzonderingen na - een Delftse Stoep als overgang naar het openbaar
gebied. Woningen die grenzen aan de autovrije woonpaden
en buurtplantsoenen, of aan het Westerdijkpark, krijgen zo
een directe relatie met het aangrenzende openbaar groen.
Voortuinen zijn uitzonderingen in het plangebied, en worden
alleen ingezet rondom de meer besloten plantsoenen.
De Delftse Stoep heeft een breedte van 1,25 tot maximaal
1,5 meter. De stoepen worden uitgevoerd in een materiaal
dat passend is bij de architectuur van de woning en afwijkt
van de aangrenzende bestrating in het openbaar gebied
(Rotterdamse Stijl). De architect doet een voorstel hiervoor.
De Delftse Stoep ligt bij voorkeur enigszins verhoogd ten opzichte van het aanluitend maaiveldpeil van -4,80 m NAP (uitgiftepeil). Verder kan door middel van paaltjes, muurtjes en
plantenbakken de grens met de buren worden gemarkeerd.
De openheid van de stoepzone zal juridisch worden geborgd,
zodat uitbouwen binnen de zone niet mogelijk zijn.
Een voortuin heeft een maat van 2,5 tot maximaal 4,0
meter. Er worden geen auto’s geparkeerd in de voortuin.
Ook opritten vanaf straat naar individuele woningen zijn niet
toegestaan. Voortuinen worden begrensd door hagen met
een hoogte van 60-90 centimeter, welke worden aangelegd
door de ontwikkelaar. In het koopcontract zal de groene haag
juridisch worden geborgd.
Ook appartementen houden een afstand aan van minimaal
1,0-1,5 meter ten opzichte van de uitgiftegrens. Deze zone
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is bedoeld om een groene overgang te maken richting het
openbaar gebied. Dit kan in de vorm van een haag of heesterbepanting (minimale breedte 1,5 meter), of een gemetselde plantenbak (minimale breedte 1,0 meter, waarbij de
plantenbak een integraal onderdeel is van de architectuur
van de woning). Een oplossing met alleen gras op maaiveldniveau is niet toegestaan. De beplanting wordt op kosten van
de ontwikkelaar aangelegd. Onderhoud komt voor rekening
van de Vereniging van Eigenaren (koopwoningen) of eigenaar (huurwoningen). Ter plekke van de entrees geldt dat de
voorzone een eigen verharding krijgt die passend is bij het
gebouw en afwijkt van de Rotterdamse Stijl. De architect doet
een voorstel hiervoor.
Eengezinswoningen krijgen hun entree aan de zijde van de
straat of het woonpad. Er wordt gestreefd naar voordeuren
grenzend aan openbaar gebied, evenredig verdeeld over
de lengte van de plint. Niet-gebruiksfuncties als bergingen,
techniekruimten en stallingen leiden niet tot blinde gevels
aan de straatgevel, en liggen idealiter in het binnengebied.
Op de plek waar muren onvermijdelijk zijn, bijvoorbeeld waar
zijtuinen of parkeerplaatsen op eigen terrein grenzen aan
openbaar gebied, wordt de erfgrens uitgevoerd als een hoogwaardig vormgegeven, gemetselde muur, met aangrenzend
daaraan een minimaal groenelement in de vorm van een
haag of heester (minimale breedte 1,50 meter) of plantenbak
(minimale breedte 1,0 meter). Dit geldt ook voor kopgevels.
Hoogte van de tuinmuur is maximaal 1,80 meter, maar in ieder geval zo hoog dat deze het zicht op het binnenterrein belemmert. In de muur mogen voor een klein deel uitsparingen
voorkomen t.b.v. daglichttoetreding. Voorkomen moet worden
dat grote openingen ontstaan die bewoners dichzetten met
rietmatten of eigen schuttingen. De hoge tuinmuur vormt een
integraal onderdeel van het architectonisch ontwerp van de
woning. Bergingen grenzend aan openbaar gebied - indien
dit niet te voorkomen is - worden uitgevoerd in baksteen. Dit
geldt bij voorkeur ook voor overige bergingen.
Er moet aandacht worden geschonken aan de privacy van
woningen op de begane grond en de eerste verdieping aan
de straatzijde. Hoewel interactie met de straat moet worden
nagestreefd, is het niet wenselijk om hier ramen tot op de
grond te voorzien, in verband met inkijk. Woningen op de BG

krijgen als extra kwaliteit een hogere verdiepingshoogte van
minimaal 3 meter. Bij woningen die direct grenzen aan een
woonpad zijn tot op de grond doorlopende ramen eventueel
wél denkbaar.
Appartementengebouwen hebben op maaiveld levendige gevels met woningen en uitnodigende entrees. Volledig dichte
gevels, met direct daarachter bijvoorbeeld geparkeerde autos
of (collectieve) bergingen, zijn ongewenst.
Alle parkeerplaatsen zullen worden ingepast binnen een
collectieve parkeeroplossing op eigen terrein (dus geen parkeren in de voortuin of eigen garage). Voortuinen en stoepzones bevatten daarom geen inritten naar individuele parkeeroplossingen op eigen terrein. Het aantal inritten per bouwblok
is hierdoor beperkt tot het aantal wat vanuit de veiligheid en
bereikbaarheid van de collectieve parkeeroplossing noodzakelijk is. De toegang tot het parkeren op eigen terrein vormt
architectonisch gezien een integraal onderdeel van het bouwblok. Het parkeren op eigen terrein is vanaf openbaar gebied
bezien zoveel mogelijk aan het oog onttrokken.
Aan de zijde van de Van der Duijn Van Maasdamweg wordt
een statig, stedelijk profiel beoogd. Ten zuiden van het
Westerdijkpark staan de gebouwen in de rooilijn, dus zonder
tuin of stoepzone. Voor het centrumblok ten noorden van het
Westerdijkpark wordt een minimaal 2,5 meter brede luifel
voorgeschreven als begeleiding van de plint met voorzieningen. De woontoren kadert het voor de voorzieningen gelegen
ontmoetingsplein in middels een overstek of arcade.
Het verharde schoolplein grenst niet over de volle lengte
direct aan de aangrenzende verharding van het openbaar
gebied, maar kent groene delen die een té stenige uitstraling voorkomen. Als basis geldt een 4 meter brede groene
omzoming van het schoolplein. Maar in het verdere planproces zijn ook andere uitwerkingen mogelijk met dezelfde inzet:
het voorkomen van een harde stenige uitstraling door een
ontwerp waar verharding en groen in balans zijn.
Indien de school een met een hek afgeschermd schoolplein
wil, dan is de maxiale hoogte van het hek 1.20 meter, altijd in
combinatie met een haag of heesterbeplanting.
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4.1 Westerdijkpark
Het Westerdijkpark vormt de centrale groene ruimte waar
omheen de verschillende bouwblokken zijn gesitueerd. In
het overgrote deel van Park 16Hoven zijn bewoners vooral
gericht op hun privétuin. Omdat Hof van Maasdam voor bijna
tweederde bestaat uit gestapelde woningbouw, met een
beperkte eigen buitenruime in de vorm van balkon of terras,
zal dat hier anders zijn. Verwacht mag worden dat bewoners
van de appartementen de openbare ruimte intensief zullen
gebruiken en hieraan hoge eisen zullen stellen. Het Westerdijkpark biedt speel- en sportvoorzieningen voor oudere
doelgroepen: de oudere jeugd, jongvolwassenen maar ook
volwassenen. De nieuwe speel- en sportvoorzieningen
dienen reeds bestaande speelvoorzieningen in Park 16hoven
aan te vullen, en dienen aan te sluiten op de wensen van
nieuwe en bestaande bewoners. Er zal worden uitgegaan van
de ‘Rotterdamse norm voor buitenspeelruime’.
De inrichting van het Westerdijkpark zal daarom een hoge
kwaliteit krijgen, en geschikt moeten zijn voor breed en intensief gebruik: sport, spel, voor verschillende (leeftijds)groepen,
gecombineerd met het doorgaande fietspad dat door het
gehele park loopt en logische wandelpaden die verschillende
(dwars)verbindingen leggen. De hoge ambities ten aanzien
van de inrichting van het Westerdijkpark zullen verder gestalte krijgen in het nog op te stellen Inrichtingsplan (IP).
De begeleidende wandbebouwing met woningen is niet
parallel aan het groen geplaatst, maar knikt op een aantal
plaatsen. Hierdoor onstaat plaatselijk een bredere maat. Hier
kunnen plekken als verbijzonderingen qua parkinrichting
ingepast worden
Ter weerszijde van de ondergrondse HSL-lijn zijn bomen geplant. Deze worden in principe gehandhaafd, tenzij het opportuun is een deel hiervan te verplanten voor de aanleg van de
hierboven beschreven sport- en speelplekken. Speelplekken
worden groen ingepast, dat wil zeggen: bij voorkeur omgeven
door hagen, met bomen en/of in combinatie met beplanting.
Het park heeft een stedelijke maat en een groot bereik. Het
biedt grote voorzieningen aan voor héél Hof van Maasdam
én de rest van Park 16Hoven. Het park heeft een wezenlijk
ander karakter dan de aangrenzende buurtplantsoenen (zie
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paragraaf 4.5), die meer gericht zijn op directe omwonenden.
De ruimte rondom en binnen de bestaande vluchtgebouwen
van de HSL zal worden meegenomen in het ontwerp van de
buitenruimte. In het IP-proces zal verder onderzocht worden
of de vluchtgebouwen en het omringende terrein van een bestemming kan worden voorzien (bijvoorbeeld een informele
basketbalplek).

4.2 Van Der Duijn Van Maasdamweg
De Van der Duijn Van Maasdamweg vormt de chique entreevoor heel Park 16Hoven. De weg krijgt als ‘visitekaartje van
de wijk’ een ruim profiel met gescheiden rijbanen, véél groen
en een overtuigende beplanting met bomen. Het beeld wordt
zo weinig als mogelijk gedomineerd door geparkeerde auto’s.

4.3 Ontmoetingsplein
Het ontmoetingsplein vormt hét centrale ontmoetingspunt van
de hele wijk. Het plein krijgt een hoogwaardige uitstraling met
een inrichting die is gericht op ontmoeting en verblijf. Daarom
wordt het plein niet gedomineerd door auto’s, maar krijgt het
een groene inrichting met bomen, heesters, sierbeplanting
en voldoende zitgelegenheid. Eventuele terrassen - inclusief
bijbehorende terrasschermen - worden ontworpen volgens
de bepalingen in de Horecanota. Het plein wordt uigevoerd in
gebakken klinkers, aangevuld met andere materialen met een
warme uitstraling.
Vanuit de Rotterdamse Mobiliteits-Aanpak (RMA) wordt het
belang onderstreept voor buurtwinkelcentra om te investeren
in verblijfskwaliteit en om alternatieven voor de auto te faciliteren door het aanleggen van goede wandel- en fietsroutes
naar buurtwinkelcentra. Bij de inrichting moeten de voetganger en fietser op de eerste plek staan. Het plein voorziet aan
de randen in voldoende mate in parkeerplaatsen voor de
aanwezige voorzieningen; voor de auto, maar vooral ook voor
de fiets. De voorzieningen zullen worden bevoorraad aan de
voorzijde, parallel aan de gevel, zodat achterwaartse rijbewegingen van vrachtwagens niet nodig zijn. In het IP is nader uit
te zoeken of de expeditie over het plein moet plaatsvinden, of

dat via tijdslots hiervoor ook parkeerplekken kunnen worden
gebruikt. Het gedeelte van de buitenruimte voor bevoorrading
onderscheidt zich qua vormgeving niet van de rest van de
buitenruimte, maar vormt er een integraal onderdeel van.

4.4 Woonpaden
De woningen aan de rand van het Westerdijkpark en de
buurtplantsoenen zijn gelegen aan autovrije woonpaden.
Het gros van de 540 woningen heeft geen achtertuin, maar
een verhoogd deck als buitenruimte. Op maaiveld wordt er
daarom naar gestreefd dat het aangrenzende groen aan de
voorzijde van de woning zoveel mogelijk beleefd kan worden
als een verlengstuk van de woning. Doordat de woningen
geen voortuin hebben, maar een ondiepe stoepzone, zijn
de woningen zo direct mogelijk aan het groen gelegen.
De woonpaden krijgen een informeel karakter, en worden
bestraat in gebakken klinkers. De voetganger is hier de baas,
en kinderen kunnen er ongestoord spelen. De exacte breedte
is nader te bepalen in het Inrichtingsplan, maar vooralsnog
wordt uitgegaan van een breedte van drie meter.
De woningen in Hof van Maasdam zullen - anders dan in de
rest van Park 16Hoven - veelal niet bereikbaar zijn via de
achterzijde van de woning voor hulpdiensten, verhuiswagens
en bezorgdiensten, omdat zich hier gebouwde parkeervoorzieningen bevinden. De toegankelijkheid voor verhuiswagens, hulpdiensten etc. zal nader worden uitgewerkt in het
nog op te stellen Inrichtingsplan. Dit kan bijvoorbeeld worden
bereikt door het gebruik van ‘verhard gras’ in de zone direct
naast het verharde, 3 meter brede woonpad in combinatie
met aanvullende maatregelen.
De woonpaden zijn nadrukkelijk niét toegankelijk voor
bewoners om te parkeren - daarvoor dient op eigen terrein
geparkeerd te worden aan de achterzijde van de woning - en
niét toegankelijk voor gemotoriseerde bezorgdiensten, dus
uitgezonderd bezorgservices die gebruik maken van bakfietsen. Voor gemotoriseerde bezorgdiensten zal op de koppen
van de woonpaden voldoende parkeergelegenheid worden
opgenomen in het ontwerp voor de buitenruimte. Het laatste
gedeelte tot aan de voordeur wordt door de pakketbezorger
lopend afgelegd.
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De buitenruimte dient zo te worden ingericht dat een route via
park of plantsoen als alternatieve route voor bezorgdiensten
onmogelijk is, bijvoorbeeld door het gebruik van verhoogde
randen. In het nog op te stellen inrichtingsplan voor de
openbare ruimte zal verder worden ingegaan op de vraag
hoe het beoogde gebruik van de woonpaden gewaarborgd
kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van
paaltjes en/of niveauverschillen.

zo uiterst beperkt mogelijk aantal. Voor de inrichting van de
woonerven betekent dit dat zoveel mogelijk gestreefd wordt
naar eenzijdig langsparkeren in plaats van dubbelzijdig
langsparkeren of haaks parkeren, zodat er beter overzicht
is voor voetgangers, evenals een betere oversteekbaarheid.
Woonerven worden nadrukkelijk ook groen ingericht.

4.7 Schoolplein
4.5 Buurtplantsoenen
De drie buurtplantsoenen krijgen ieder een eigen karakter,
passend bij het aangrenzende woonprogramma. Buurtplantsoenen zijn bij uitstek geschikte plekken voor speelvoorzieningen voor de jongste doelgroep kinderen. De pleinen
hebben een omsloten en daardoor intiem en groen karakter
en zijn gericht op ontmoeting en verblijf. Daarom zijn ze voorzien van voldoende groen, (sier)beplanting en zitgelegenheid.
De buurtpleinen hebben een hoge kwaliteit qua detaillering
en materialisatie. Dit geldt ook voor de speelvoorzieningen.
Vanwege de hogere dichtheid en de meer stedelijke sfeer
in Hof van Maasdam zijn meer stedelijke speelplekken en
toestellen gewenst. Vanwege de gewenste uitstraling wordt
uitgegaan van gebakken klinkers.

4.6 Woonerven
De materialisering van de woonerven (waarin, in tegenstelling
tot de woonpaden, wél geparkeerd wordt) volgt de inrichting
van de reeds gerealiseerde delen van Park 16Hoven. Dit
houdt in: gebakken materiaal in de rijbaan en betonklinkers
op het trottoir. Voor Hof van Maasdam wordt uitgegaan van
de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente Rotterdam - de
RMA (Rotterdamse Mobiliteit Aanpak) - die in ontwikkeling is.
Hierin wordt de nadruk gelegd op een buitenruimte die niet
gedomineerd wordt door de auto, maar volop ruimte biedt
aan de fietser en voetganger. Auto’s worden daarom geparkeerd op eigen terrein, zodat in de openbare ruimte auto’s
zo weinig mogelijk in beeld zijn. Omdat er ook parkeerplaatsen nodig zijn voor bezoekers wordt een klein deel van de
plekken ingepast in de buitenruimte, maar dit betreft een
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Ambitie is om een schoolplein te maken dat meer is dan
een ‘brede stoep’. Er wordt gestreefd naar een hoogwaardig
schoolplein, met voldoende verblijfskwaliteit, en naast verharding ook plek voor groen. Dit groen komt ligt bij voorkeur
binnen de uitgiftegrens van de school, zodat het gebruik
afgestemd kan worden op de behoeftes van de leerlingen.
Gedacht kan worden aan zitplekken in het groen, plekken om
te ravotten of een natuur-educatietuin of plantenkas.
In het vervolgtraject dienen de mogelijkheden verder onderzocht te worden, waarbij gekeken moet worden naar de kosten van aanleg en onderhoud. Bij de financiering van scholen
wordt uitgegaan van slechts een beperkte buitenruimte van
maximaal 600 m2. Dit is te weining om een groen schoolplein
te kunnen realiseren. Ambitie is dus om méér dan 600 m2 te
realiseren.
Op de tekeningen in deze NvU is een groenzone rondom
het schoolplein getekend als een minimum variant. Indien
er geen mogelijkheden gevonden worden voor aanvullende
financiering van een groen schoolplein, dan wordt uitgegaan
van een groenstrook in openbaar gebied, met een breedte
van minimaal vier meter met bomen, als een groene omzoming van het schoolplein. Voor een optimaal gebruik van
het schoolplein dienen fietsen zoveel mogelijk uit het zicht te
worden geplaatst, bij voorkeur binnen de bebouwing.
Het schoolplein is direct gelegen aan het aangrenzende
driehoekige plantsoen. In een vervolgfase kan gekeken
worden naar mogelijke uitwisselingen tussen schoolplein en
het plantsoen. Zo kan het van waarde zijn dat het schoolplein
ook na schooltijd toegankelijk is voor kinderen uit de buurt,
en kan het plantsoen een rol spelen als speelplek voor het
kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.

mogelijke verschillende indelingsopties voor een groen schoolplein uitgaande van 600 m2 verharding en een minimaal 4 meter
groene omzoming met een haag.
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Park Harga Schiedam | Groosman Architecten
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expressieve baksteenarchitectuur met geprononceerde entrées
CPO Amstelwijck Amsterdam | BLAUW Architecten
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Het Schetsblok Amsterdam | ANA Architecten

zorgvuldig vormgegeven entree met Delftse Stoep
Zuiderspoor Rotterdam - Geurst & Schulze Architecten

gesloten gevelwand, afwisselende bouwhoogte
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5.1 Sfeerbeeld Park 16Hoven
Park 16Hoven is een woonwijk met grandeur; statige lanen
en informele binnenwerelden wisselen elkaar af. Zowel de
architectuur als de openbare buitenruimte zijn hoogwaardig
vormgegeven en sluiten naadloos op elkaar aan. De architectuur is van deze tijd. Gebouwen hebben vaak een eigen
identiteit, maar zijn wel familie van elkaar
De wijk bestaat overwegend uit laagbouwwoningen, veelal
vrijstaand of in korte rijen. Deze zijn uitgewerkt door een
scala aan architecten, waardoor een zeer wisselend beeld is
ontstaan.
De afwisseling is echter niet willekeurig, maar afhankelijk
van de positie van de bebouwing in het plangebied. De Van
der Waalslaan kent een grote mate van eenheid in vorm en
materiaal. Dit geldt ook voor de zogenaamde ‘binnenwerelden’, die als samenhangende ensembles zijn ontworpen. Het
beeld van de bebouwing aan de Van der Duijn van Maasdamweg daarentegen is onderling juist weer meer afwijkend qua
vorm, terwijl de uniforme baksteenkleur zorgt voor eenheid.
Hof van Maasdam zal zich voegen in het hierboven beschreven beeld van ‘samenhang in contrasten’. Dit vraagt
om bijzondere aandacht bij verdere uitwerking, omdat het
programma van Hof van Maasdam sterk afwijkt van de reeds
gerealiseerde woningen: méér appartementen - ook in de
sociale en middeldure categorie - waarvan een substantieel
aantal in drie hogere gebouwen.

5.2 Sfeerbeeld Hof van Maasdam
Park 16Hoven wordt ontsloten vanaf de G.K. van Hogendorpweg (N-471) ten oosten van de wijk. Vanaf deze weg vormt
de Van der Duijn Van Maasdamweg de belangrijkste wijkontsluitingsweg. Deze weg krijgt een statig en groen karakter als
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‘groene entree’ van de wijk. Hof van Maasdam - gelegen aan
de Van der Duijn Van Maasdamweg - is direct zichtbaar bij
binnenkomst van de wijk en vormt daarmee hét visitekaartje
van Pak 16Hoven. Daarom wordt uitgegaan van architectuur
van hoog niveau.
Park 16Hoven is een ‘buitenplaats van de 21e eeuw’. De architectuur van de gebouwen dient daarom een eigentijdse uitstraling te krijgen. In het Welstandskader voor Park 16 Hoven
wordt uitgegaan van ‘families van ruimtelijke eenheden’. Dit
onderscheid in heeft als doel te komen tot een afwisselend
architectonisch beeld dat is geënt op de stedenbouwkundige
positie van de diverse gebouwen - of onderdelen daarvan binnen de totale ruimtelijke structuur.
Er wordt gezocht naar vernieuwende architectuur met een
statige uitstraling, en een afwisselend beeld binnen een
samenhangend geheel. Voorkomen moet worden dat de
bouwblokken ‘uit elkaar vallen’ in een willekeurige optelsom
van losse delen. Aan de andere kant kunnen de bouwblokken ook geen uniforme monolieten zijn waarvan de maat en
schaal té sterk contrasteert met de kleine korrelgrootte van
de rest van Park 16Hoven. Gezocht wordt naar het beste van
twee werelden: vernieuwende afwisseling binnen een samenhangend geheel.
Hof van Maasdam bestaat uit zes bouwvelden, wisselend in
grootte en programma, die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. De opgave is te komen tot een herkenbare wijk, waarbij de zes bouwvelden, gelegen rondom het Westerdijkpark,
een grote mate van afwisseling én samenhang vertonen.
Daarnaast is de ambitie dat Hof van Maasdam, ondanks een
afwijkend programma en een hogere dichtheid, naadloos zal
aansluiten op het chique en groene karakter van de rest van
Park 16Hoven. Samenhang en verscheidenheid worden ook
in het bestemmingsplan benoemd: “De buurt bestaat uit bui-

tenranden en binnenwerelden. Aan de buitenranden ontstaan
grotendeels ononderbroken bouwblokken die op slechts een
paar locaties onderbroken worden door de wegen die de
binnenwerelden ontsluiten. Om een monotoon gevelbeeld
te voorkomen is er variatie in de architectuur en wordt er
gebruik gemaakt van verschillende gevelhoogtes. Bij de binnenwerelden kunnen wel onderbroken blokjes ontstaan, met
eventueel verspringende rooilijnen. Hier kunnen voortuinen
worden aangelegd.” Naast de randen en de binnenwerelden zijn er ook specifieke plekken waar een markant accent
gewenst is. Dit betreft naast de drie hogere appartementengebouwen ook een aantal vanuit stedenbouwkundig oogpunt
markante hoeken.
De randen en binnenwerelden onderscheiden zich op meerdere punten. De randen hebben een meer formeel karakter:
gebouwen staan op één rooilijn, hebben een Delftse Stoepzone in plaats van een voortuin, en de daken zijn plat. De
architectuur wordt hier bepaald door de gevel. De binnenwerelden hebben juist een informeel karakter: de rooilijn
kent verspringingen, hebben een ondiepe voortuin en/of
een Delftse Stoep-zone. Niet de gevel, maar de vormgeving
van het (punt)dak vormt de bepalende factor wat betreft de
architectonische uitstraling. Op een aantal markante plekken
zijn specifieke architectonische middelen voorgeschreven,
zoals een overstek of een luifel. Bij verdere doorwerking van
de diverse bouwvelden kunnen deze nog verder worden
aangevuld en genuanceerd.
Gestreefd wordt naar een woonwijk met een frisse uitstraling;
licht en warm van kleur. Donkere baksteentinten dienen qua
zwaarte niet de overhand te krijgen. Ook in de voegkleur en
de kleur van de kozijnen dient de nuance gezocht te worden;
geen donkere bakstenen in combinatie met donkere voegen
en donkere kozijnen. Het gaat in het totaalbeeld van baksteen, voeg en kozijn om een fris en levendig samenspel van
kleuren.
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5.3 Welstandsparagraaf
Voor Park 16Hoven is in 2008 een Welstandsparagraaf
vastgesteld. Deze geldt ook voor Hof van Maasdam als toetsingkader voor bouwplannen, maar wordt op een klein aantal
onderdelen genuanceerd. Oorspronkelijk besloeg Hof van
Maasdam een kleiner plangebied met minder woningen. De
Welstandsparagraaf Park 16Hoven gaat uit van een ‘familie van ruimtelijke eenheden’. De zogenaamde familiekaart
vormt de basis voor de architectonische randvoorwaarden
per deeluitwerking. De familiekaart is voor Hof van Maasdam
geactualiseerd op basis van de huidige grenzen van het
plangbied. Deze zijn ruimer dan werd voorzien in 2008. Voor
een compleet begrip van het Welstandbeleid wordt verwezen
naar de Welstandsparagraaf. Hier wordt volstaan met een
beschrijving op hoofdlijnen.
Centrumgebied
Het centrum vormt het hart van de wijk: op het plein kunnen
bewoners elkaar ontmoeten. Het centrum vormt - mede door
de hoogbouw - het visitekaartje van de wijk. De eigenschapen ‘intimiteit en herkenbaarheid’ zijn bepalend voor de
uitstraling, die verder kan worden omschreven als ‘vriendelijk
en uitnodigend’ en ‘representatief en hoogwaardig’. Samenhang binnen het centrum-ensemble moet met name worden
bewerkstelligd door een eenduidige, eigentijdse vormgeving met grote herkenbare volumes, eenduidig materiaalgebruik (baksteen) en kleurgebruik (warme kleuren). Het
ontmoetingsplein maakt ook onderdeel uit van het centrumensemble. Gebouwen en plein zullen in samenhang worden
ontworpen.
Het centrum vormt het meest stedelijke deel van de wijk; de
dichtheid van bebouwing is hier hoog. De bebouwing moet
dit stedelijke karakter uitdrukken en bestaat daarom uit grote
volumes en eenheden. De bebouwing (met uitzondering van
beide torens) kent een horizontale geleding. De individuele
woning of voorziening maakt deel uit van het geheel en is niet
als zodanig herkenbaar.
Woningen
De aanwezigheid van woningen in het centrum verhoogt de
levendigheid en de veiligheid van het gebied (met name na
sluitingstijd). Een directe relatie van de woningen met het
centrumgebied (het plein) is dan ook belangrijk. Deze relatie
wordt bewerkstelligd door alle woningen aan de pleinzijde
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te voorzien van voldoende transparante geveldelen, zoals
ramen, balkons, serres, tuinkamers, loggia’s, etc. Dergelijke
elementen aan de gevel geven het gebouw plasticiteit, wat de
uitstraling van het gebouw verlevendigt, maar ze moeten met
mate worden toegepast om een ‘overkill’ te voorkomen. De
(gezamenlijke) entree van de woningen moet een uitnodigende, luxe uitstraling krijgen.
Woontoren
De woontoren vormt het ‘icoon van de wijk’. Het volume van
de toren kent verbijzonderingen qua plastiek die de toren
een levendige uitstraling en een menselijke maat geven. De
beëindiging van de torens wordt niet geaccentueerd met
bouwkundige elementen, zoals luifels. Er wordt gestreefd
naar een goede balans tussen open en gesloten. De toren is
voldoende transparant, zodat het volume niet te zwaar oogt,
maar heeft ook voldoende gesloten delen, zodat het bakstenen karakter zichtbaar blijft. De toren is alzijdig qua oriëntatie
en heeft geen achterkanten; alle gevels zijn aantrekkelijk om
te zien. De toren heeft een verticale geleding.
Winkel- en voorzieningenplint
De plint maakt onderdeel uit van het gebouw en heeft een uitnodigende en overzichtelijke uitstraling. De relatie tussen het
plein en de (winkel)voorzieningen is zo direct mogelijk. Hierbij
dient rekening te worden gehouden bij de toepassing van
luifels, kolommen, of dakoverstekken. De plint is transparant,
afgewisseld met gesloten delen. De repetitie open-gesloten
versterkt de leesbaarheid van de plint. Reclame en naamgeving maken onderdeel uit van de plint en moeten op een
eenduidige manier een plaats krijgen in de gevel. Opslagen afvalruimten maken onderdeel uit van het gebouw. De
entree(s) van de (winkel)voorzieningen dienen weloverwogen
te worden geplaatst en moeten representatief en herkenbaar
zijn.
School
De school wordt niet apart benoemd in de Welstandsparagraaf. Qua uitstraling is een stoer volume gewenst dat zich
kan meten de met de naastgelegen woontoren. De school
vormt onderdeel van de gewenste bebouwingswand langs de
Van der Duijn Van Maasdamweg. Op de BG heeft de school in aansluiting op de winkel- en voorzieningplint - een zo open
mogelijk karakter. Aan deze zijde kunnen (naast klaslokalen)
bijzondere functies zoals bijvoorbeeld het overblijf- en/of
ouderlokaal worden gesitueerd. Het op deze hoek gewenste
architectonische accent kan verder gestalte krijgen door een

markant volume, bijvoorbeeld een verhoogde gymzaal. De
school dient door een andere architect te worden ontworpen
dan de rest van het centrumdeel.
Daken
Vanuit hoger gelegen woningen is er zicht op de daken van
lagere bebouwing. Het dak van de gebouwen moet daarom
als een ‘vijfde gevel’ worden beschouwd. Minimaal vereist
is een groen dak, maar een daktuin of dakterrassen hebben
de voorkeur. Technische voorzieningen, zoals ventilatoren,
airco’s, liftvoorzieningen etc. moeten worden ‘ingepakt’,
zodat ze onderdeel zijn van het gebouw en ze niet zichtbaar
zijn vanaf maaiveld. Om dit te bereiken kan het nodig zijn de
gevels van de gebouwen op te metselen. De zonwering van
de woningen moet binnen het gevelvlak vallen en worden
meeontworpen met het gebouw.
Materiaal
Alle centrumbebouwing bestaat hoofdzakelijk uit baksteen.
Combinaties met andere materialen zoals hout en staal zijn
mogelijk, mits het bakstenen karakter dominant blijft. Andere
materialen kunnen worden ingezet om de beoogde representatieve uitstraling te bewerkstelligen.
Van der Duijn Van Maasdamweg
De Van der Duijn van Maasdamweg vormt de ruggengraat
van het plan. Bebouwing vormt het visitekaartje van de wijk
en heeft een stedelijke uitstraling. De woningen staan in één
rooilijn en vormen tezamen een wand, die de weg begeleidt. De woningen hebben geen voortuinen maar staan met
hun entree direct aan de straat. De uitstraling is ‘stedelijk
en statig’. De blokken hebben een duidelijke rechthoekige
hoofdvorm (zonder uitbouwen of opbouwen) en een plat dak.
De voorgevel is hoofdzakelijk vlak en met behulp van bouwkundige elementen, zoals kozijnen, op strategisch gekozen
plekken verlevendigd. Verbijzonderingen in het metselwerk
kenmerken de stadswoningen en versterken het representatieve karakter.
In de Welstandsparagraaf worden woningen hier getypeerd
als ‘stadswoningen’. In het huidige plan is echter ook sprake
van van een woontoren. Deze volgt verder dezelfde lijn:
stedelijk en statig. Verder gelden de bepalingen die ook
gelden voor de woontoren in het centrum: een goede balans
qua open en gesloten delen, een alzijdige oriëntatie en een
vericale gevelindeling.
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duurzaam materiaalgebruik in de vorm van een houten gevel
Houtlofts Bosrankstraat Amsterdam | ANA Architecten

expressieve kap als onderdeel van de architectuur
De Verborgen Tuin Park 16Hoven Rotterdam | Heren 5 Architecten

collectieve groene ruimtes op dak parkeergarages bij appartementengebouwen
Trafalgar Place Londen | DRMM Architects

Delftse Stoepzone als integraal onderdeel van de architectuur
parkkwartier Katendrecht Rotterdam | Geurst & Schulze Architecten

eigentijdse architectuur in hout
The Rye Apartments Londen | Tikari Works

eigentijdse architectuur met kappen in hout
Wenslauwerstraat Amsterdam | M3H Architecten

haag als groene erfscheiding in de binnenwerelden
Ypenburg Den Haag

collectieve groene ruimtes op dak parkeergarages bij appartementengebouwen
Royal Albert Wharf Londen | Maccreanor Lavington Architects

collectieve groene ruimtes op dak parkeergarages
Stadstuin Overtoom Amsterdam | KOW Architecten
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Noordelijke verbindingsweg
Hoewel de Noordelijke Verbindingsweg in de huidige situatie
een iets andere positie heeft dan in het oorspronkelijke plan,
blijven de bepalingen uit het Welstandskader van kracht, met
een enkele nuancering.
De woningen zijn geschakeld tot rijen van verschillende
lengte en kleine appartementenblokken en hebben voldoende volume; kleinschaligheid is niet wenselijk. De individuele
woning is binnen de bouwblokken niet te onderscheiden; het
collectief aan woningen bepaalt het beeld. De gebouwen zijn
minimaal drie lagen hoog, worden afgewerkt met een plat dak
en krijgen een representatieve en krachtige, maar ingetogen
uitstraling.
De achterzijde van de woningen maakt onderdeel uit van een
binnenwereld; dit deel van de woningen moet qua vormgeving hierbij aansluiten. Het is daarom wenselijk de woningen
aan de achterzijde een ander gezicht te geven, zodat aansluiting met de binnenwereld wordt gemaakt. Hierbij kan gedacht
worden aan vormgeving van het dak, ander materiaalgebruik,
transparante gevel, etc.
Omdat de huidige woonbebouwing meer afstand houdt ten
opzichte van de Noordelijke Verbindingsweg (de huidige
Fairoaksbaan) zijn voortuinen niet per sé meer noodzakelijk:
smalle stoepzones volstaan ook.
Het toe te passen materiaal bestaat uit baksteen met een
warme kleur. Transparante delen zijn van helder glas. Kozijnen zijn van (hard)hout. Het is toegestaan om bepaalde
delen van de bakstenen voorgevel te accentueren door
ander materiaal toe te passen, mits dit spaarzaam gebeurt.
Qua materiaal- en kleurgebruik moet de achterzijde van de
woningen passen in de binnenwereld; aan deze zijde ligt het
gebruik van of een combinatie met andere materialen dan
ook voor de hand.
HSL-park
Aan weerszijden van het HSL-park (tegenwoordig Westerdijkpark genaamd) is doorgaande bebouwing geplaatst om
de parkruimte te begeleiden. Het Westerdijk park doorsnijdt
de hele wijk. Het is daarom belangrijk dat de bebouwing
langs het gehele HSL park als een eenheid wordt beschouwd
en ook zo wordt vormgegeven. Dit betekent niet dat alle
bebouwing identiek moet zijn; afwisseling in de vormgeving
van de bouwblokken is wel degelijk gewenst om herhaling en
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eentonigheid te voorkomen. De vormgeving en de architectuur van de bebouwing moeten de wandfunctie versterken.
De bebouwing moet voldoende stevig zijn om tegenwicht te
bieden aan het groen. Openingen tussen de bouwblokken
moeten ondergeschikt zijn aan de bebouwing, zodat de wand
visueel doorloopt.
Een bouwblok heeft over de gehele lengte dezelfde bouwhoogte zonder dakopbouwen. Wel wordt in deze NvU als
aanvullende eis benoemd dat er steeds gewerkt wordt in
eenheden van 6,8 of 10 woningen op een rij als eenheid (zie
ook paragraaf 5.4). Per eenheid mag de hoogte wel enigszins
verschillen.
De gevel langs het park dient voornamelijk vlak te zijn; enige
plastiek in de gevel is noodzakelijk met het oog op levendigheid. De bouwblokken dienen een horizontale geleding te
hebben; dit versterkt de langgerekte vorm van het park. Ritmiek in de gevel, bijvoorbeeld door de repetitie van bepaald
type kozijn, benadrukt eveneens de vorm van het park en is
daarom ook gewenst. Bouwkundige elementen, zoals een
doorlopende dakrand moeten worden gebruikt om het groen
steviger in te kaderen en de wand-functie van het blok te
versterken.
De bebouwing dient aan de zijde van het park transparant te
zijn; toezicht op het groen vanuit de woningen moet mogelijk zijn. Alle bebouwing staat, waar dat mogelijk is, met de
‘voeten in het groen’. Woningen hebben aan de zijde van het
park geen voortuin; indien er toch een private zone tussen de
woningen en het park wordt aangelegd, dan heeft deze geen
erfafscheiding (Delftse Stoep).
De bebouwing langs het park bestaat hoofdzakelijk uit baksteen. Toepassing van andere materialen, zoals hout, metaal,
natuursteen, etc. is toegestaan, mits deze materialen niet de
boventoon voeren en aansluiten bij de aangrenzende binnenwereld. De kleur van de baksteen moet worden gekozen uit
een beperkt spectrum, dat de kleuren rood/roodbruin bevat.

Alle bebouwing in een binnenwereld vormt een architectonische eenheid. De individuele woning mag binnen deze
eenheid herkenbaar zijn, mits dit niet ten koste gaat van
het collectief. Een binnenwereld bevat niet enkel identieke
gebouwen. Kleine verschillen, bijvoorbeeld ten aanzien van
kleurgebruik, indeling van de gevel, vormgeving etc. versterken de levendigheid van de binnenwereld en zorgen voor
herkenbaarheid en intimiteit.
‘Origineel’ en ‘in-het-oog-springend’ zijn begrippen die van
toepassing zijn op de woningen in de binnenwerelden. De
dakvorm is dominant in het ontwerp van de gebouwen. Hiermee onderscheiden de woningen zich van de woningen langs
de lanen en de randen, waar het accent juist op de gevels
ligt.
De overgang van de woning via de tuin naar het openbare gebied gaat op een geleidelijke, vloeiende manier. Met behulp
van bouwkundige elementen aan de woning, zoals veranda’s,
luifels, terrassen, etc. wordt de overgang woning - tuin openbaar gebied ‘vertraagd’. De overgang tuin - openbaar
gebied is zorgvuldig ontworpen. Gebouwde erfafscheidingen,
zoals tuinmuren, maken onderdeel uit van het ontwerp van de
bebouwing en passen binnen de sfeer van de binnenwereld.
Erfafscheidingen mogen geen belemmering vormen voor de
relatie tuin-binnenwereld. Zicht vanuit de woningen op het
water of het groen moet mogelijk zijn.
Gebouwen in de binnenwerelden zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen met een warme uitstraling, zoals hout,
natuursteen, leisteen, helder glas, riet, etc. Het gebruik van
baksteen is slechts heel beperkt toegestaan; metselwerk van
een bijzonder type steen en/of met een bijzondere toepassing, bijvoorbeeld geglazuurde of gekeimde stenen, is wel
geoorloofd. Het kleurgebruik is ingetogen. Een binnenwereld
bevat hoofdzakelijk één kleur of kleurstelling, die bijdraagt
aan een chique karakter van de wijk. Kozijnen zijn gemaakt
van (hard)hout, staal of aluminium.

Binnenwerelden
Binnenwerelden hebben een informeel, intiem en kleinschalig
karakter. De inrichting van de binnenwerelden en het ontwerp
van de bebouwing dragen hieraan bij. Iedere binnenwereld
heeft een eigen sfeer en identiteit, afhankelijk van de inrichting van de binnenwereld en de bebouwing.
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5.4 gevelopbouw
Stedenbouwkundig uitgangspunt is het maken van bouwblokken met zo gesloten mogelijke bebouwingswanden. Tegelijkertijd is het de opgave om vorm te geven aan de beoogde
architectonische uitstraling: vernieuwende afwisseling binnen
een samenhangend geheel, aansluitend op de rest van Park
16Hoven. Grootschalige, monotone gevels worden vermeden door grenzen te stellen aan de mate van herhaling. Ook
worden eisen gesteld aan de opbouw van de gevel, de relatie
tussen woning en omgeving, en variatie in de architectuur.
Voor de bouwblokken geldt dat de gevels een gebalanceerde
architectuur krijgen, waarbinnen variatie kan worden gezocht
in materialisering en verfijning. Het is de bedoeling om in de
gevelwanden samengestelde series van 6, 8, of 10 woningen
te componeren. Op deze wijze worden monotone, langgerkete gevelwanden vermeden, maar kan ook worden voorkomen dat de gevelwanden een losse optelsom worden van
individuele woningen. Gezocht wordt naar een afwisseling
van stoere, maar niet te grote wooncomplexen, aansluitend
naast elkaar in een gevelwand.
Bij de beoogde variatie horen enkele hogere accenten, geplaats op cruciale hoekpunten binnen het totale plangebied.
Maar: het sluiten van het gesloten gevelbeeld gaat vóór het
realiseren van hoogteaccenten. De hogere accenten staan
daarbij niet los in de ruimte, maar vormen een ondereel
van het bouwblok. Hogere accenten zijn opgenomen in de
bebouwingswand, maar zijn, naast hun hoogte, herkenbaar al
eenheid qua vormgeving.
Voor de randen geldt dat de rooilijnen recht en strak zijn. De
beoogde variatie wordt bereikt door variaties in de gevel:
(kleine) wisselingen in kleur van het metselwerk, bouwhoogte, afwisseling in gevelmateriaal en plasticiteit. Bij een
gelaagde gevel kan het gaan om diepe negge’s, afwisselende
baksteenverbanden, maar ook om erkers of Franse balkons.
Voor de binnenwerelden is de opgave anders dan die van de
randen: hier wordt een eenheid in materiaal nagestreefd, en
bestaat de variatie uit een verspringende rooilijn en afwisseling in de dakvorm (kap versus plat, wisseling in kaprichting
etc.) als architectonische expressie.
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De vormgeving van de erfgrenzen is cruciaal om de gebouwen te verankeren in de groene omgeving. Delftse Stoep,
tuinmuren en -schermen en plantenbakken vormen daarom
een integraal onderdeel van het architectonisch ontwerp.
Galerijen zijn niet toegestaan aan de buitenzijde van het blok
en mogen niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Ook parkeergarage zijn niet zichtbaar zijn aan de buitenzijde van het
bouwblok. Langs de gehele buitenrand van het blok is de
onderste bouwlaag minimaal 3 meter hoog. De bouwhoogte
van de eerste bouwlaag aan de Van der Duijn Van Maasdamweg is minimaal 3,20 meter hoog. Appartementen krijgen een
royale entreehal aan de straat met een hoogte van minimaal
3,0 meter. Eengezinswoningen hebben hun voordeuren altijd
aan straat of woonpad.

5.5 verdeling architecten
De Welstandsparagraaf bevat handvatten voor het bereiken
van architectonische differentiatie, afhankelijk van de positie
van de woning in de totale stedenbouwkundige structuur.
Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan aan materiaalgebruik, zodat er naast afwisseling ook samenhang is.
De beoogde architectonische afwissling wordt ook bereikt
door bij ieder van de zes bouwvelden uit te gaan van minimaal drie architectenbureaus. Wanneer uitwerking van een
bouwveld aan de orde is, zal de verdeling van de architecten
over het bouwveld onderwerp van gesprek met de gemeente
zijn. De initiatiefnemer en de architecten dienen hierbij op
overtuigende wijze aan te tonen dat met de gekozen verdeling een architectonisch afwisselend maar toch samenhangend beeld ontstaat, daarbij rekening houdend met de
bepalingen uit de Welstandsparagraaf.
De wijze van samenwerking tussen de architecten binnen
één bouwveld dient door de ontwikkelaar te worden bepaald.
Meerdere scenario’s zijn denkbaar:
- De architecten organiseren zelf workshops om te komen tot
een gezamenlijk raamwerk waarbinnen ieder vervolgens zijn
deel uitwerkt.
- Eén architect maakt een basisontwerp als raamwerk,
waarna de andere architecten verschillende gevelinvullingen

ontwerpen binnen het raamwerk.
Het vroegtijdig betrekken van de Commissie Welstand is van
wezenlijk belang voor de planvorming, de ruimtelijke kwaliteit
en de voortgang.

5.6 parkeren op eigen terrein
Binnen de groene stedenbouwkundige opzet zijn een ontspannen, deels autoluwe woonomgeving en bouwen in een
hoge dichtheid met gesloten straatwanden alleen haalbaar
door het parkeren (in al dan niet gebouwde vorm) op te
nemen in het bouwblok op een wijze dat deze aan het zicht
vanaf het openbaar gebied ontrokken is. Dit stelt bijzondere
eisen de vormgeving van de binnenterreinen. De meeste
woningen krijgen een terras of balkon in plaats van een tuin.
Een aanzienlijk deel van deze terrassen en balkons zijn gestitueerd boven de parkeerplaatsen.
Er moet - voor alle bouwvelden - worden vermeden dat bewoners het gevoel krijgen ‘boven een parkeerterrein’ te wonen.
Qua vormgeving en materialisatie wordt een hoge woonkwaliteit bereikt door rekening te houden met het genuanceerd
inpassen van het parkeren. Dit kan onder andere bereikt
worden door overkappingen boven (een deel van de) parkeerplaatsen uit te voeren als ‘groene daken’. Bij appartementengebouwen worden bergingen en andere lagere gebouwdelen
altijd groen afgedekt, bij voorkeur in de vorm van daktuinen.
Er wordt in het architectonisch ontwerp rekening gehouden
met de ‘vijfde gevel’ (het beeld van bovenaf), omdat een substantieel deel van de woningen een hoger gelegen, gestapelde woning betreft. Ook voor de beoogde sociale woningbouw
geldt dat de parkeerplaatsen zo veel mogelijk aan het zicht
van bovenaf ontrokken dienen te worden.
Een ontwikkelaar kan het opportuun achten om het parkeren
deels te verlaagd in te passen, maar verplicht is dit niet. In
het verleden is namelijk gebleken dat (half)ondergrondse
parkeeroplossingen in Park 16Hoven niet haalbaar waren
door de bodemgesteldheid. Het parkeren op eigen terrein is
in ieder geval vanuit het omringende openbaar gebied niet of
zo weinig mogelijk zichtbaar.
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Als wordt uitgegaan van parkeren op eigen terrein op maaiveld dient het parkeren zo groen mogelijk te worden ingepast.
Per bouwblok wordt ten uitgegaan van het toevoegen van
minimaal één boom. Indien parkeerplaatsen niet worden
overkapt door balkon, terras of groendak, dan worden ze
omgeven door een haag van substantiële omvang (hoogte
1,0 meter, dikte minimaal 60cm). Op plekken waar er een
afwisseling is tussen woningen met een tuin op de begane
grond en woningen met een verhoogd terras dient rekening
gehouden te worden met de privacy van de bewoners met
tuin. Het is niet wenselijk dat er vanaf het verhoogde terras
direct neergekeken kan worden in de aangrenzende, lager
gelegen tuinen. Privacy kan bereikt worden door distantie
of door afschermende maatregelen met een hoogwaardige
uitstraling.

directe relatie tussen binnen en buiten: vide met entresol en dubbelhoog raam
Superlofts Buiksloterham Amsterdam | Mark Koehler Architects

directe relatie tussen binnen en buiten met vide
woongebouw Het Schetsblok Amsterdam | ANA Architecten
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5.7 relatie met de woning
Binnen de stedenbouwkundige opzet wordt voor een groot
deel uitgegaan van zogenoemde ‘rugzak-woningen’; woningen die aan de achterzijde over een parkeerplaats heen
grijpen. De woningen worden ook wel ‘deck-woningen’
genoemd, omdat ze geen tuin op maaiveld hebben, maar een
terras op de eerste verdieping, boven de parkeerplaats. Het
gaat om ongeveer 120 van de in totaal 540 woningen.
Een traditionele rugzakwoning heeft de woonkamer op de
eerste verdieping. Op de BG bevinden zich vaak een berging,
aan de achterzijde van de woning, en een werk-, slaap- of
hobbykamer aan de straatzijde. Die oplossing is passend
indien er weinig omgevingskwaliteit is; het wonen distancieert
zich van de straat.
Voor Hof van Maasdam geldt dat een hoge omgevingskwaliteit de inzet is. Het is daarbij een gemiste kans als alle woningen een introvert karakter hebben. Als eis geldt daarom dat
niet wordt uitgegaan wordt rugzakwoningen met een traditio-
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nele woningplattegrond, dus met een aparte, weinig gebuikte
kamer aan de straatzijde. Alle rugzakwoningen in het plan
zijn dure huurwoningen. Ontwikkelende partijen worden daarom uitgedaagd om met kwalitatief hoogwaardige oplossingen
te komen. Er wordt gestuurd op een woningplattegrond waar
maximale uitwisseling tussen binnen en buiten mogelijk is.
Hierbij moet gedacht worden aan vide’s en grote glasvlakken,
waardoor keuken en/of woonkamer direct op het woonpad en
het daaraan aangrenzende groen betrokken kunnen worden;
een extroverte woning. Vanuit woonkeuken/woonkamer is het
aangrenzende groen (Westerdijkpark, buurtpleinen) direct zonder voortuin en op straat geparkeerde auto’s - te ervaren
als een verlengstuk van de woning.

Indien dit (deels) niet te voorkomen is worden dichte delen
grenzend aan het openbaar gebied altijd afgeschermd met
een minimaal 1,5 meter brede groenstrook met heesters,
haag en/of plantenbak (geen gras). Er wordt gestreefd naar
zoveel mogelijk woningen op de begane grond. Soms zijn
vanwege de aanwezigheid van parkeerplaatsen op het binnenterrein specifieke, ondiepe en/of extra brede woningen
met een blinde achterzijde noodzakelijik. Dit kunnen kleinere
appartementen zijn specifiek bedoeld voor starters, singles
en/of senioren.

Ook voor appartementengebouwen geldt dat een directe relatie tussen woning en het aangrenzende maaiveld uitgangspunt is, met name daar waar appartementen zijn gesitueerd
aan het Westerdijkpark en de buurtplantsoenen. Dichte
gevels - met daarachter bijvoorbeeld bergingen of parkeren - grenzend aan het openbaar gebied worden vermeden.

Wonen in Park 16Hoven houdt in dat er bij de uitwerking
grote aandacht dient te zijn voor het groen in relatie tot de architectuur. Groene daken, groene terrassen, robuuste groene
erafscheidingen et cetera - in combi met natuurinclusiviteit
- staan niet op zichzelf, maar maken een integraal onderdeel
uit van de opgave.

5.8 groen
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6

Mobiliteit
6.1 Bereikbaarheid
6.2 Parkeren woningbouw
6.3 Parkeren voorzieningen
6.4 Duurzame mobiliteit
6.5 Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA)

fietspad Vestdijk Eindhoven | foto: Nanda Sluismans
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6.1 Bereikbaarheid
Hof van Maasdam is direct verbonden met de G.K. Van
Hogendorpweg (N-471); de snelwegen A20/A-16 en de binnenstad zijn daarom snel te bereiken. Metrostation Melanchtonweg is op 500-1.000 meter afstand bereikbaar. Door het
Westerdijkpark loopt een doorgaand fietspad dat onderdeel
uitmaakt van het netwerk tussen stadscentrum en ommeland.

6.2 Parkeren woningbouw
De Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) zet, waar mogelijk,
voetgangers, fietsers en duurzame mobiliteit op de eerste
plek. Er liggen duidelijk ook voor ontwikkelaars kansen om
hierop in te spelen door met vernieuwende concepten te
komen.
Park 16Hoven is een woonwijk gericht op de hogere inkomensgroepen. Binnen deze groep is het autobezit gemiddeld hoog. Er wordt ingezet op het faciliteren hiervan, maar
op een wijze dat de auto niet domineert in het straatbeeld.
Uitgangspunt is daarom parkeren op eigen terrein, met in
het openbaar gebied slechts het aantal parkeerplaatsen dat
minimaal benodigd is voor bezoekersparkeren. Ook wordt
zo veel als mogelijk uitgegaan van dubbelgebruik, daar waar
functies hun piekbehoefte op onderling verschillende momenten hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de aanwezige
voorzieningen in Hof van Maasdam. Bouwplannen zullen
worden getoetst aan de ‘Beleidsregeling Parkeernormen auto
en fiets gemeente Rotterdam 2018’. Wanneer de Beleidsregeling wordt aangepast zal deze aanpassing - na vaststelling
- gelden voor alle daarna nog te bouwen deelplannen.
Niet alle bouwvelden hebben een regelmatige vorm, sommige bouwvelden zijn klein. Uit proefverkavelingen blijkt dat
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het hierdoor niet altijd mogelijk is álle parkeerplaatsen in te
passen op eigen terrein. Per bouwveld is daarom maatwerk
noodzakelijk.
In principe worden alle parkeerplaatsen gerealiseerd in een
(gebouwde) parkeervoorziening op eigen terrein. Indien niet
alle parkeerplaatsen kunnen worden gefaciliteerd op eigen
terrein, dan geldt dat voor iedere woning er minimaal één
parkeerplaats op eigen terrein aanwezig dient te zijn. Voor
zogenaamde rugzakwoningen met een deck wordt uit praktische overwegingen - eigen auto onder de eigen woning - bij
voorkeur uitgegaan van 2,0 pp/won. Voor sociale woningbouw wordt uitgegaan van 0,6 pp/woning op eigen terrein.
Voor een aantal bouwvelden geldt dat niet alle parkeerplaatsen kunnen worden ingepast op eigen terrein. Op basis van
proefverkavelingen is vastgesteld om welke bouwvelden dit
gaat (zie verder de parkeerbalans en de uitwerkingen per
bouwveld in de bijlage). Bij deze bouwvelden geldt dat een
deel van de benodigde parkeerplaatsen gesitueerd wordt
in de buitenruimte, waarbij deze parkeerplaatsen tevens
gelden als mogelijkheid voor bezoekers (niet-bewoners) om
te parkeren.

houdt in dat er 53 pp gerealiseerd zullen worden in openbaar
gebied. In het stedenbouwkundig plan is voldoende ruimte
aanwezig om dit aantal in te passen. De 53 parkeeplaatsen in
de buitenruimte zijn ook bedoeld voor bezoekers.
De netaansluiting voor collectieve voorzieningen dient
EV-ready te zijn conform artikel 8 van de beleidsregeling
parkeernorm (geschikt voor gelijktijdig laden van 20% van de
parkeerplekken).
Bij appartmentengebouwen is het van groot belang dat er
naast individuele bergingen ook ruimte is voor een collectieve
fietsenberging. Hiermee wordt voorkomen dat het straatbeeld
gedomineerd wordt door een overdaad aan geparkeerde
fietsen.

6.3 Parkeren voorzieningen

De parkeerplaatsen die horen bij de voorzieningen worden
gesitueerd in openbaar gebied. Op deze wijze is er dubbelgebruik mogelijk omdat niet iedere voorziening op hetzelfde
moment een parkeervraag genereert. Voor de basisschool
geldt 0,5 pp/100m2 bvo. Uitgaande van maximaal 4.050 m2
In het plandeel ten westen van het Westerdijkpark is ruimte
bvo komt dit neer op 20 parkeerplaatsen. In het plan zijn
voor 272 woningen, met een berekende behoefte van 350 pp.
parkeerplaatsen opgenomen aan de westzijde van de school
Op basis van proefverkavelingen is vastgesteld dat hiervan
(verlengde van de huidige Tinbergenlaan), bedoeld voor
278 pp gerealiseerd kunnen worden op eigen terrein. Dit
schoolpersoneel en het halen en brengen van kinderen.
houdt in dat er 72 pp gerealiseerd zullen worden in openbaar
Voor de supermarkt geldt 2,8 pp/100m2 bvo. Uitgaande van
gebied. In het stedenbouwkundig plan is voldoende ruimte
maximaal 750 m2 bvo komt dit neer op 21 parkeerplaatsen.
aanwezig om dit aantal in te passen. De 72 parkeerplaatsen
Voor de horeca geldt een parkeernorm van 12 pp/100m2 bvo.
in de buitenruimte zijn ook bedoeld voor bezoekers.
Uitgaande van maximaal 150 m2 b.v.o. komt dit neer op 18
In het plandeel ten oosten van het Westerdijkpark is ruimte
parkeerplaatsen. Voor de maatschappelijke voorzieningen
voor 268 woningen, met een berekende behoefte van 467 pp.
(1e-lijns gezondheidszorg) geldt 2,0 pp/100m2 bvo als norm.
Op basis van proefverkavelingen is vastgesteld dat hiervan
Voor maximaal 950 m2 bvo komt dit neer op 19 parkeerplaat414 pp gerealiseerd kunnen worden op eigen terrein. Dit
sen.
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EV-ready: bij nieuwbouw rekening houden met oplaadpunten voor electrische auto’s

auto te gast: woonerven ingericht op fietser, voetganger en spelende kinderen
Marmalade Lane Cambridge | MOLE Architects

auto te gast: groene inpassing parkeerplaatsen
Planciusstraat Amersfoort

architectonisch zorgvuldig ingepaste entrees bij pakeren op eigen terrein
Hoornsplantsoen Berkel en Rodenrijs | Steenhuis Bukman architecten

collectieve fietsenstalling bij grondgebonden woningen
Van Smaleveltstraat Schiedam

overlast voorkomen door maatwerk: aandacht bij inrichting van de openbare ruimte
voor pakketbezorger

auto te gast: groene inrichting van parkeerplaatsen
foto: Nanda Sluijsmans

fietser en voetganger staan op 1: vrijliggende fietspaden in combinatie met parkachtig groen
fietspad Den Haag | foto: Nanda Sluijsmans
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De totale behoefte voor de school en de maatschappelijke
voorzieningen samen is dus 78 parkeerplaatsen. Omdat de
piekbehoeftes van de verschillende functies niet samenvallen,
kan worden uitgegaan van dubbelgebruik. Het maatgevende
moment is de middag van een doordeweekse werkdag. Dit resulteert in een behoefte van in totaal 54 parkeerplaatsen (zie
schema voor berekening). In het stedenbouwkundig plan is
hiermee rekening gehouden: 34 parkeerplaatsen aan de westzijde van het centrum nabij de school, en 20 parkeerplaatsen
langs de voorzieningenstrip aan de Van der Duijn Van Maasdamweg. Voor de expeditie wordt uitgegaan van bevoorrading
aan de voorzijde van de winkel. Toegang is vanaf ventweg
aan de noordzijde van de Van der Duijn Van Maasdamweg.
Er wordt uitgegaan van wijze van bevoorrading waarbij geen
achterwaartse insteekbewegingen nodig zijn richting een
laad-dock, maar van opstelling parallel aan ventweg.

6.4 Duurzame mobiliteit
De groei van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door
voldoende laadinfrastructuur, zowel in de openbare ruimte als
bij parkeren op eigen terrein. Voor de parkeergelegenheid op
eigen terrein geldt de EV-Ready-eis uit de Beleidsregeling
Parkeernormen. De parkeerplaats dient bouwkundig voorbe-

reid te zijn op de plaatsing van laadpunten voor elektrische
auto’s. Daarnaast dient de netaansluiting van parkeergarage
of parkeergelegenheid voorbereid te zijn op het minimaal
gelijktijdig laden van 20% van de geparkeer auto’s. Hierbij
mogen ‘smart-charging’-oplossingen toegepast worden om
dit mogelijk te maken. Ontwikkelaars dienen hiervoor hun
EV-plan overleggen. De netaansluiting voor collectieve voorzieningen dient EV-Ready te zijn conform artikel 8 van de
beleidsregeling parkeernorm.

6.5 Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA)
Met de RMA wordt ingespeeld op een veranderend gebruik
van de auto. In de buitenwijken is het autobezit hoger dan in
de wijken dichter bij het centrum. Dit leidt tot meer autogebruik, ook voor korte ritten binnen de wijk. Zowel het wandelals fietsnetwerk wordt vaak als matig bestempeld, zowel naar
het buurtwinkelcentrum als naar omliggende gebieden toe.
Inzet voor Hof van Maasam is dan ook dat het lopen naar
dagelijkse voorzieningen makkelijk en aangenamer wordt
gemaakt. Voor het buurtwinkelcentra is het belangrijk te
investeren in verblijfskwaliteit en alternatieven voor de auto
te faciliteren door goede wandel- en fietsroutes naar het
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centrum. Bij de inrichting van het ontmoetingsplein voor de
voorzieningenplint moeten de voetganger en fietser op de
eerste plek staan.
Speciaal in de buitenwijken liggen er veel kansen op het gebied
van fietsen. Met name het gebruik van elektrische fietsen is
enorm kansrijk gezien de afstanden naar het centrum van
Rotterdam, maar ook naar de omliggende recreatiegebieden.
Hiervoor is het belangrijk dat het fietspadennetwerk goed op
orde is, en dat barrières zoveel mogelijk opgeheven worden.
Voor de beoogde doelgroep is de verwachting dat verschillende typen fietsen zullen worden benut. Denk daarbij aan de
bakfiets en de elektrische fiets. Ontwikkelaars van woningen
dienen rekening te houden met toereikende parkeeroplossingen hiervoor.
Verder dient fietsparkeren bij OV-haltes voldoende beschikbaar te zijn. In schoolomgevingen draagt een reductie van de
maximaal toegestane snelheid bij aan een verkeersveilige situatie voor scholieren. Ten slotte liggen er in de wijken waar veel
sociale huurwoningen zijn kansen om in samenwerking met de
woningcorporaties de keuzemogelijkheden op het gebied van
deelmobiliteit te versterken.

werkdag
ochtend

werkdag
middag

werkdag
avond

koopavond

zaterdag
middag

zaterdag
avond

1e lijns GZ - 950 m2
(2,0 pp / 100 m2 bvo)

19 pp

100%
19 pp

75%
14 pp

10%
2 pp

10%
2 pp

10%
2 pp

10%
2 pp

supermarkt - 750 m2
(2,8 pp / 100 m2 bvo)

21 pp

30%
6 pp

60%
13 pp

40%
8 pp

80%
17 pp

100%
21 pp

40%
8 pp

horeca - 150 m2
(12,0 pp / 100 m2 bvo)

18 pp

30%
5 pp

40%
7 pp

90%
16 pp

95%
17 pp

70%
13 pp

100%
18 pp

school 4.050 m2
(0,5 pp / 100 m2 bvo)

20 pp

100%
20 pp

100%
20 pp

0%
0 pp

0%
0 pp

0%
0 pp

0%
0 pp
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78 pp

50 pp

54 pp

26 pp

36 pp

36 pp

28 pp
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Uitwerkingen
7.1 Bouwveld 1
7.2 Bouwveld 2
7.3 Bouwveld 3
7.4 Bouwveld 4
7.5 Bouwveld 5
7.6 Bouwveld 6

Delftse Stoep | Rotterdam Nieuw-Crooswijk | Paradijslaan
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7.3 Uitwerking bouwveld 3
De eerste fase van Hof van Maasdam omvat de bouw van het
centrum van de wijk; een bouwblok met naast woningen ook
voorzieningen. Het centrumblok is gelegen direct ten noorden
van de bocht van in de Van der Duijn Van Maasdamweg en
heeft hierdoor een markante, in het oog springende positie.
Er is plek voor een architectonisch accent in de vorm van
een woontoren. De centrumfuncties worden direct gesitueerd
aan de Van der Duijn Van Maasdamweg, met tussen weg en
voorzieningenplint een ontmoetingsplek als hart-van-de-wijk.
Dit alles maakt deze fase tot een cruciale start voor héél Park
16Hoven. De beoogde architectonische kwaliteit is dan ook
hoog; het totale bouwblok moet een blikvanger van niveau
worden. Speciale aandacht gaat uit naar de wijze waarop de
diverse onderdelen van het bouwblok - woningbouw, buurtsupermarkt, horeca, school en maatschappelijke voorzieningen - een afwisselend opzet krijgen binnen een ruimtelijk
samenhangend geheel.
Door zijn omvang en de stedelijke mix van functies vormt
fase 1 van Hof van Maasdam een voor Park 16Hoven unieke
en cruciale opgave. Inzet is dit bijzondere gegeven te vertalen in bijzondere gebouwen, maar zonder dat het geheel het
karakter krijgt van een ‘fremdkörper’ binnen de wijk. Grote
aandacht gaat dan ook uit naar hoe het ensemble van gebouwen is ingepast in de omgeving.
Het bouwblok wordt omgeven door totaal verschillende typen
buitenruimtes; ontmoetingsplein, schoolplein, Westerdijkpark,
buurtplantsoen. Er wordt gezocht naar een architectonische uitwerking die deze wisselende condities op maximale
wijze benut om tot een kwalitatief hoogwaardig, samenhangend geheel te komen. Aan de zijden van de school en het
plantsoen staan de thema’s ‘intimiteit’ en ‘herkenbaarheid’
centraal. Aan de zijden van de Van der Duijn Van Maasdamweg gaat het om de thema’s ‘vriendelijk en uitnodigend’ en
‘representatief en hoogwaardig’.
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Programma woningbouw
Het te ontwikkelen programma bestaat uit maximaal 132 woningen. Maximaal 110 woningen zullen worden gerealiseerd
als gestapelde sociale huurwoning. Deze zullen onderdeel
worden van de portefeuille van woningcorporatie Havensteder. De overige 22 woningen zijn grondgebonden koopwoningen in het dure segment. Het parkeren voor alle woningen
dient te worden ingepast op eigen terrein. Uitgaande van een
norm van 0,6 pp/woning dienen er voor de sociale woningen
66 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Uitgaande van
een norm van 1,8 pp/woning dienen er voor de dure koopwoningen 40 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. De totale
opgave voor het parkeren op eigen terrein komt hiermee op
106 parkeerplaatsen. Elke woning moet kunnen beschikken
over een fietsenberging; dit kan collectief of individueel opgelost worden. Bergingen moeten zodanig worden gepositioneerd binnen het bouwvolume dat deze zo min mogelijk de
plint van het gebouw bepalen. Blinde gevels dienen zo veel
als mogelijk te worden voorkomen.
Programma overige functies
De overige functies bestaan uit een buurtsupermarkt, horeca
en maatschappelijke voorzieningen. De buurtsupermarkt
heeft een kleinschalig karakter met een maximale omvang
van 750 m2 bvo. Dit betreft het totale oppervlakte, dus inclusief entree, magazijn en personeelsruimtes. De bevoorrading
van de supermarkt geschiedt aan de voorzijde (zijde Van der
Duijn Van Maasdamweg). De horeca heeft een totale oppervlakte van 150 m2 bvo. Voor maatschappelijke voorzieningen
geldt vanuit het bestemmingsplan een maximum van 5.000
m2 bvo. Hiervan is vooralsnog 4.050 m2 bvo gereserveerd
voor de school, zodat er 950 m2 bvo resteert voor overige
maatschappelijke functies. Hierbij kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld een huisarts of een fysiotherapeut. Mocht bij
uitwerking van de school blijken dat deze minder groot wordt
dan nu wordt voorzien, dan kunnen de vrijkomende vierkante
meters worden toegerekend aan de overige maatschappelijke voorzieningen. Er kan dan dus meer dan 950 m2 bvo

gerealiseerd worden. Het parkeren voor de voorzieningen zal
worden gefaciliteerd in de openbare ruimte en hoeft dus niet
op eigen terrein te worden ingepast.
Architectuur
Park 16Hoven is een ‘buitenplaats van de 21e eeuw’. De architectuur van de gebouwen dient daarom een eigentijdse uitstraling te krijgen. In het Welstandskader voor Park 16 Hoven
wordt uitgegaan van ‘families van ruimtelijke eenheden’. Voor
de eerste fase van Hof van Maasdam geldt dat het bouwblok
valt binnen drie families, te weten: ‘Centrumgebied’, ‘HSLpark’ en ‘Binnenwereld’. Het onderscheid in families heeft als
doel te komen tot een afwisselend architectonisch beeld dat
is geënt op de stedenbouwkundige positie van de diverse gebouwen - of onderdelen daarvan - binnen de totale ruimtelijke
structuur.
Er wordt gezocht naar vernieuwende architectuur met een
statige uitstraling, en een afwisselend beeld binnen een
samenhangend geheel. Voorkomen moet worden dat het
totale bouwblok ‘uit elkaar valt’ in een willekeurige optelsom
van losse delen. Aan de andere kant kan het bouwblok ook
geen uniforme monoliet zijn waarvan de maat en schaal te
sterk contrasteert met de kleine korrelgrootte van de rest
van Park 16Hoven. Gezocht wordt naar het beste van twee
werelden: vernieuwende afwisseling binnen een samenhangend geheel.
Om de beoogde afwisseling te bereiken wordt per fase
gewerkt met meerdere, verschillende architecten. Voor fase 1
wordt uitgegaan van ten minste drie architecten: één voor de
school, één voor de combinatie sociale huurwoningen/voorzieningen, en één voor de grondgebonden koopwoningen.
Een opzet met vier architecten – waarbij de sociale woningbouw door meer dan 1 architect wordt uitgewerkt – wordt
toegejuicht. Het is altijd van belang dat er onderlinge afstemming plaatsvindt, zodat het centrum-ensemble als geheel
herkenbaar is. Samenhang binnen het centrum-ensemble
langs de Van der Duijn Van Maasdamweg moet met name
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dubbelhoge plint met horecaterras
Porters Edge Londen | Maccreanor Lavington Architects

woontoren met verticale gevel
Roombeek Enschede | LEVS Archiotecten

wonen gericht op de omgeving door uitpandige balkons
Zuidblok IV | Arons & Gelauff Architecten

informeel wonen in hoge dichtheid
inrichting Funenhof Amsterdam | Hosper Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

collectieve ruimte met groene inrichting op parkeerdeck
appartementencomplex Smaragden in Uppsala | Karavan Landskaparkitekter

autovrij wonen aan het groen
Het Funen Amsterdam | Architekten Cie Frits van Dongen

stoepzone met zitelementen
Meerpolder Berkel & rodenrijs | De Zwarte Hondr

winkelcentrum met levendige plint als hart-van-de-wijk
Hogendorpkwartier Vlaardingen | Klunder Architecten
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worden bewerkstelligd door een eenduidige, eigentijdse
vormgeving met grote herkenbare volumes, eenduidig materiaalgebruik (baksteen) en kleurgebruik (lichte, warme kleuren).
Specifiek voor de eerste fase zijn drie aspecten cruciaal.
Ten eerste wordt er grote waarde aan gehecht dat de sociale
woningbouw – die voor andere budgetten moet worden
gerealiseerd van de overwegend dure woningen in de rest
van Park 16Hoven – niet schril afsteekt en in nadelige zin een
uitzondering vormt ten opzichte van de omringende architectuur. Ook voor de sociale woningbouw is de architectonische
ambitie hoog; de woningen vormen een integraal onderdeel
van de totaal beoogde hoogwaardige uitstraling. Een vroegtijdige afstemming met Welstand is dan ook cruciaal.
Ten tweede vormt de vormgeving van het binnenterrein een
cruciaal onderdeel van het gehele bouwblok. Hier kan qua
kwaliteit écht een verschil gemaakt worden door de wijze
waarop het parkeren (visueel) wordt afgedekt voor de boven
het parkeerterrein gelegen woningen (‘vijde gevel’).
Ten derde geldt dat speciaal voor de sociale woningbouw
gezocht wordt naar vernieuwende invullingen van het begrip
‘collectiviteit’. Hierbij kan - zoals hiervoor al genoemd is gedacht worden aan invullingen als een gemeenschappelijk
groen deck boven de parkeerplaatsen, maar ook aan collectieve indoor-voorzieningen als een ontmoetingsruimte, een
fitness-ruimte, fietsenberging en -reparatie, werkruimtes etc.
Rotterdam heeft het begrip ‘inclusiviteit’ hoog in het vaandel
staan, en daagt inititiatiefnemers uit om hiervoor met vernieuwende concepten te komen.
Duurzaamheid
Duurzaam bouwen is een integraal onderdeel van de
ontwerpopgave voor fase 1. Initiatiefnemers dienen bij de
ontwikkeling van hun plannen de uitdaging aan te gaan op
vier thema’s: energietransitie, circulaire economie, klimaatbestendige stad en gezonde leefomgeving. Deze thema’s hebben invloed op elkaar en kunnen dus ook niet los van elkaar
worden gezien. In het Rotterdams Duurzaamheidskompas
is een overzicht gemaakt van alle doelstellingen die op het
gebied van duurzaamheid zijn geformuleerd. Deze doelstel-
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lingen zijn op een abstract niveau beschreven en dienen per
project geconcretiseerd te worden.
Een aandachtspunt is het vertragen van de afvoer van
hemelwater bij zware buien. Groene daken voor laaggelegen
gebouwdelen spelen een belangrijke rol bij de waterretentie
en vertraagde (piek)afvoer. Om de stad leefbaar te houden
moet voorkomen worden dat deze verder opwarmt. Het inzetten van groen en het gebruik van water spelen daarin een
belangrijke rol. Pas wanneer de wateropgave niet volledig
kan worden opgelost binnen het eigen terrein, kan gekeken
worden naar oplossingen in openbaar gebied om regenwater tijdelijk te bergen en vertraagd af te voeren. Hierbij kan
gedacht worden aan waterberging in het naast het project
gelegen Westerdijkpark.
Ambities voor de eerste fase van Hof van Maasdam gaan
verder dan alleen waterbeheer. Uitgangspunt is dat woningen duurzaam in de breedste zin van het woord worden
ontwikkeld, ook wat betreft een variatie van woningtypen en
-oppervlaktes en de wijze waarop verschillende bewoners samenleven in één gebouw of complex van gebouwen (sociale
duurzaamheid). Ook het aspect hittestress is relevant, met
name voor de gevels aan de zijde van de Van der Duijn Van
Maasdamweg. Bij beplanting dient bij de soortkeuze rekening
te worden gehouden met bio-diversiteit en natuur-inclusief
bouwen.
De generieke ambities voor uitbreidingswijken in Rotterdam
zijn vastgelegd in de Vuistregels ‘Bouwen in de Uitbreidingswijken en Kleine Kernen’. Deze zijn te vinden op: https://www.
rotterdam.nl/wonen-leven/vuistregels-bouwen/.
Winkelplint
De winkelplint langs de Van der Duijn Van Maasdamweg
heeft een minimale hoogte van 3,20 meter (ook vastgelegd in
het bestemmingsplan) en heeft op maaiveld een zo continu
mogelijk karakter met een open uitstraling. Onderbrekingen
in de plintgevel anders dan de entrees naar de bovengelegen
woningen zijn niet toegestaan. De plint heeft een hoogwaardige uitstraling, ook na sluitingstijd. De boven de winkels
gelegen woningen hebben een directe zichtrelatie met het

voor de voorzieningen gelegen ontmoetingsplein. Ook na
sluitingstijd garandeert dit veiligheid door sociale controle.
Entrees naar de boven de winkels gelegen woningen hebben
een royale maat en een uitnodigend karakter. Woningen
aan de pleinzijde worden voorzien van voldoende transparante geveldelen, zoals ramen, balkons, serres, tuinkamers,
loggia’s, etc. Dergelijke elementen aan de gevel geven het
gebouw plasticiteit, wat de uitstraling van het gebouw verlevendigt. De overgang tussen de voorzieningenplint en de
bovenliggende woningen wordt architectonisch gearticuleerd
door middel van een luifel met een minimale breedte van 2,5
meter.
school
Het perceel voor de school is ongeveer 3.700 m2 groot. Het
schoolgebouw omvat maximaal 4.050 m2 bvo. De bouwmassa dient goed te worden afgestemd met de naastgelegen
woontoren. Op de BG sluit de school aan op de voorzieningenplint, daarboven houdt de school minimaal 10 meter
afstand ten opzichte van de woontoren.
Langs de Van der Duijn Van Maasdamweg begeleidt de
bouwmassa de weg, en heeft hier een stevige architectonische expressie. De plint is minimaal 3,20 meter hoog, en
heeft een zo open mogelijke uitstraling. Deze hoek is bij
uitstek geschikt voor bijvoorbeeld een aula of kantine. maar
deze markante hoek leent zich ook goed voor bijvoorbeeld
een gymzaal op de verdieping.
De school is maximaal drie bouwlagen (maximaal 12 meter)
hoog, waarbij de derde bouwlaag zich onderscheidt van de
onderste twee bouwlagen. Indien een derde bouwlaag noodzakelijk is, dan dient deze een set-back te hebben van minimaal 3 meter. Op deze wijze sluit de bouwmassa beter aan
op de omliggende laagbouwwoningen. De meeste vierkante
meters zijn te realiseren op de BG, de minste op de derde
bouwlaag. Voor toekomstige uitbreidingen geldt dat deze niet
kunnen worden gerealiseerd op maaiveld, maar uitsluitend
als derde bouwlaag.
Het schoolplein bevindt zich rondom de school, niet aan de
binnenzijde van het bouwblok. Aan de westzijde houdt de
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schoolgebouw met hoekraam als architectonisch accent
IKC Het Talent Amsterdam | Paul de Ruiter Architecten

groen ingericht schoolplein met speelaanleidingen
Amstelmeerschool Amsterdam | Geurst & Schulze Architecten

schoolgebouw met gelaagde gevel in lichte aardetinten
Brede School Heerde | SVP Architecten
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school minimaal 15 meter afstand tot aan de erfgrens, aan de
noorzijde minimaal 12 meter. Het schoolplein is minimaal 600
m2 groot, maar bij voorkeur groter, waardoor deze het karakter van een groen schoolplein kan krijgen. Het schoolplein
wordt met groen afgeschermd, bij voorkeur met een haag,
waardoor hoge hekken niet nodig zijn. Lage hekken in combinatie met groen zijn wel denkbaar. De fietsenberging wordt bij
voorkeur inpandig opgelost, of onder een overhangend deel
van de bebouwing, zodat de fietsen zo weinig mogelijk in het
zicht zijn vanaf het openbaar gebied.
zijde Westerdijkpark
De gevel aan het Westerdijkpark bestaat voor een deel uit
gestapelde huurwoningen op een voorzieningenplint en voor
een deel uit grondgebonden dure woningen. Beide delen zijn
geen exacte kopieën van elkaar, maar vormen wel een familie, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.
zijde plantsoen
De gevel aan het Westerdijkpark bestaat voor een deel uit
gestapelde huurwoningen en voor een deel uit grondgebonden dure woningen. Beide delen zijn geen exacte kopieën

inclusiviteit: woonproject met gemeenschappelijke ruimte
Marmalade Lane Cambridge | MOLE Architects
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van elkaar, maar vormen wel een familie, waarbij het
geheel meer is dan de som der delen. De toegang naar het
parkeren op eigen terrein is aan deze zijde gesitueerd. Omdat een zo gesloten mogelijk gevelbeeld wordt nagestreefd
heeft de toegang de vorm van een poort. Da aansluiting
van de woningbouw op de school dient met zorg te worden
vormgegeven.
parkeren
Op het binnenterrein zijn ruim 100 parkeerplaatsen voorzien, bedoeld voor zowel de sociale huurappartementen als
de grondgebonden woningen. De inpassing hiervan vormt
een architectonische opgave. Voorkomen dient te worden
dat bewoners aan de achterzijde van hun woning wonen
aan een parkeerterrein. Gestreefd wordt naar een hoogwaardige groene binnenwereld, bij voorkeur met minimaal
één boom van substantiële omvang.
woontoren
De woontoren staat precies in de knik van de Van der Duijn
Van Maasdamweg en vormt daardoor dé blikvanger (icoon)

‘community building’: collectieve ruimte als plek voor ontmoeten en doen
De Buurtkas Rhapsody in West Amsterdam | Tangram Architecten

van Hof van Maasdam. Het karakter van de woontoren is
afwisselend, levendig en licht. Het gewenste extroverte
karakter wordt bereikt door verbijzonderingen qua plastiek zoals frames, erkers en/of uitpandige balkons.
Belangrijk bij de vormgeving van de toren is een goede
balans tussen open en gesloten. De toren dient voldoende
transparant te zijn, zodat het volume niet te zwaar oogt, maar
dient tegelijkertijd voldoende gesloten delen hebben zodat
het bakstenen karakter herkenbaar blijft. De toren is alzijdig
qua oriëntatie en heeft geen achterkanten.
De beëindiging van de torens (bovenste bouwlaag) wordt niet
geaccentueerd met bouwkundige elementen, zoals een luifel.
Een luifel of overstek - al dan niet met kolommen, is wel een
randvoorwaarde voor de overgang van voorzieningenplint
naar de daar bovengelegen woontoren. De bouwmassa loopt
niet ‘koud’ door tot aan het maaiveld.
tot slot
Bij verdere planontwikkeling zal worden gelet op de
wijze waarop ‘door de schalen heen’ ontworpen wordt. Concreet gaat het hierbij om:
- De wijze waarop de beoogde centrumontwikkeling wordt geïntegreerd in de bestaande en in ontwikkeling zijnde ruimtelijke context en landschappelijke structuur van de omgeving,
en hoe daarin een vernieuwend, groen-stedelijk woonmilieu
met een statige uitstraling wordt gerealiseerd.
- De wijze waarop de beoogde architectonische uitstraling, vernieuwende afwisseling binnen een samenhangend
geheel, gestalte krijgt. En op welke wijze, met een stedelijke
mix aan uiteenlopende functies, het geheel meer kan zijn dan
de som der delen; een herkenbaar gebouwensemble dat het
visitekaartje vormt van Park 16Hoven.
- de wijze waarop en met welke achterliggende ideeën de
(sociale) woningen op deze locatie worden voorgesteld
(woningtypen, doelgroepen). Beschrijving van de ontsluitingsprincipes waaronder situering van de entrees, de parkeeroplossing etc. Op welke wijze het parkeren op het binnenterrein
wordt ingepast, en welke betekenis daaraan wordt gegeven
qua gebruik. Op welke wijze handen en voeten wordt gegeven aan de begrippen ‘collectiviteit’ en ‘inclusiviteit’.
.
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Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen | Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

daktuin als onmoetingsruimte
The Gustav Amsterdam | KCAP Architects

‘community building’: gemeenschappelijk moestuin als collectieve ruimte
Boszoom Pijnacker | foto: Nanda Sluijsmans

betere infiltratiemogelijikheden regenwater door gebruik van grastegels
foto: Nanda Sluijsmans

combinatie groendak en zonnecollectoren
firma Zinco

natuurinclusief bouwen
ingemetselde nestkasten

het zichtbaar afkoppelen van regenwater
Coendersbuurt Deflt | foto: Nanda Sluijsmans

combineren van wateropvang en speel- en recreatiemogelijkheden
Boszoom Pijnacker | foto: Nanda Sluijsmans

56/82

8.1 Algemeen

8.3 Circulaire Economie: bouwen

Duurzaamheid is van fundamenteel belang voor de leefbaarheid in Rotterdam: nu en in de toekomst. Bij nieuwe
initiatieven is duurzaam bouwen integraal onderdeel van de
ontwerpopgave. Eind 2020 is het Rotterdams Duurzaamheidskompas geactualiseerd en vastgesteld als overkoepeling voor al het duurzaamheidsbeleid van de gemeente
Rotterdam. Hierin wordt richting gegeven aan de vraag
hoe we de komende jaren werken aan een duurzame stad.
Duurzaamheid is grofweg met vier thema’s te omschrijven:
energietransitie, circulaire economie, klimaatbestendige stad
en gezonde leefomgeving. Deze thema’s hebben invloed
op elkaar en kunnen dus ook niet los van elkaar worden
gezien. In het Rotterdams Duurzaamheidskompas is een
overzicht gemaakt van alle doelstellingen die op het gebied
van duurzaamheid zijn geformuleerd. Hierna wordt per thema
uitgelicht waar het om gaat. Meer info is te vinden op: https://
duurzaam010.nl/app/uploads/2020/12/GRO-duurzaamheidskompas-okt2020-toegankelijk-spreads.pdf

De impact van de bouwketen in zowel de bebouwde omgeving als openbare ruimte is groot. De urgentie om anders om
te gaan met de materialen die nodig zijn voor onze bouwactiviteiten worden gevormd door het steeds schaarser worden
van primaire grondstoffen, door de milieu-impact van bouwmaterialen in de hele keten en door het waardeverlies zoals
we nu met waardevolle grondstoffen omgaan.
De Rotterdamse visie op circulariteit Van Zooi naar Mooi (1)
formuleert de ambitie van een halvering van het gebruik van
primaire grondstoffen in 2030. Specifiek voor de bouwsector
komen daar nog doelstellingen bij rondom CO2-reductie in de
keten (scope 3 emissies) en sturen op waardebehoud voor
toekomstige cycli. Dit heeft een enorme impact op de manier
hoe we ontwikkelen, vervangen en onderhouden in zowel de
bebouwde omgeving als de openbare ruimte.

8.2 Energietransitie
Rotterdam is als stad samen met de haven en industrie verantwoordelijk voor meer dan 20% van de CO2 uitstoot. Binnen de energietransitie zijn naar aanleiding van de klimaatambities van Parijs de volgende Rotterdamse doelen gesteld:
- In 2022 is de jaarlijkse Rotterdamse uitstoot van CO2 omgebogen naar een dalende trend.
- In 2020 is de Rotterdamse uitstoot van CO2, 49% lager ten
opzichte van 1990.
- In 2050 is Rotterdam klimaatneutraal.
Voor de gebouwde omgeving gaat de energietransitie grofweg om het opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken
van schone energie, zowel elektriciteit als warmte. Gebouwen worden ontworpen op een lage energievraag, waarbij
rekening gehouden wordt met koelbehoefte, voorzien zoveel
mogelijk in hun eigen energiebehoefte en zijn minimaal
BENG. Er wordt daarbij rekening gehouden met de energievraag voor elektrisch vervoer.
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Als het over circulariteit gaat, denken we aan alle grondstoffen en materialen die vrijkomen. In plaats van deze te zien als
afval, zien we vrijkomende materialen juist als waardevol. Dit
wordt ook wel de achterkant van de circulaire economie genoemd. Bij de voorkant gaat het over het heroverwegen van
ontwerp- en materiaalvraagstukken in verschillende sectoren,
omdat het nieuw produceren en inkopen van allerlei producten een hoge milieudruk met zich meebrengen.

Bij het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen is maar liefst
50% van de totale CO2-uitstoot toe te schrijven aan de impact van de materialen. Alleen inzetten op de energietransitie
om onze CO2-doelstellingen te halen is dus niet voldoende.

8.4 Klimaatbestendige Stad
Rotterdam is mede door de ligging in de delta kwetsbaar
voor de gevolgen van klimaatverandering. De klimaatthema’s
neerslag, grondwater, hitte, droogte, overstroming en bodemdaling vragen nu om maatregelen. Het Rotterdams Weerwoord (2) omvat per thema strategieën om de stad weerbaar
te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Het
gemeenlijk rioleringsbeleid, vastgelegd in het Gemeentelijk
Rioleringplan (GRP, 3), sluit aan en draagt bij aan de doelen
uit het Rotterdams Weerwoord. Strategische principes uit het
GRP zijn:
- Huishoudelijk afvalwater, (schoon) hemelwater en grondwater zijn zoveel mogelijk gescheiden. Dat maakt het mogelijk
om hemelwater schoon te houden en stedelijke afvalwater te
benutten, waarbij door centrale én decentrale verwerking het
mogelijk is energie en grondstoffen terug te winnen.
- Hemelwater en grondwater worden zo veel mogelijk benut
of lokaal teruggebracht om in de behoeften te voorzien.
Hierbij gaat het om het hebben van voldoende schoon water,
het aanvullen van grondwaterstanden, het tegengaan van
verzilting of het gebruik in buitenruimte en tuinen.
De gemeente Rotterdam vraagt ontwikkelaars om de doelstellingen uit het Rotterdams Weerwoord en het GRP in de
uitwerking van het plan te integreren. Toekomstbestendig
bouwen zodanig dat de effecten van verschillende klimaatomstandigheden beperkt impact hebben op de gerealiseerde
nieuwbouw. Specifiek gaat het om de volgende punten:
- Opwarming van het stedelijk gebied moet zoveel mogelijk
voorkomen worden. Dat kan bereikt worden door alle oppervlakken warmte werend of verkoelend in te richten. Als
richtlijn kan aangehouden worden dat ongeveer 40% van het
oppervlak zo wordt ingericht. Schaduw en goede ventilatie
creëren bij inrichting helpt hier ook bij.
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groene inrichting tegen hittestress | McCinney Avenue Texas | StudioOutside
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- Gebouwen en hun omgeving dragen bij aan het vasthouden van hemelwater en het reduceren van hittestress.
Richtlijn hierbij is dat hemelwater wat valt in het gebied,
wordt opgevangen in dat gebied en waar mogelijk nuttig
toegepast. Het te ontwikkelen gebied moet een neerslaggebeurtenis kunnen verwerken van 50 mm in 1 uur, zonder
dat water wordt afgegeven aan water- en rioolsystemen.
Het opgevangen hemelwater wordt vertraagd en geleidelijk
afgevoerd, zodanig dat de bergingsvoorziening binnen 24
uur weer beschikbaar is voor de volgende bui. Hierbij geldt
dat het water van particulier terrein lokaal eigen (particulier) terrein verwerkt wordt, dat draagt ook bij aan het
voorkomen van droogte zoals infiltreren of vasthouden. Dit
moet zodanig gebeuren dat er naar de toekomst toe voor
bewoners een eenvoudig en te beheren systeem wordt
aangelegd, inclusief bewonersinstructie.
- Het verwerken van hemelwater gebeurt bij voorkeur daar
waar de neerslag valt. Transport van neerslag wordt zoveel
mogelijk voorkomen en als het gebeurt zal het oppervlakkig
plaatsvinden. Rioolbuizen voor het afvoeren van hemelwater worden tot een minimum beperkt Een goede analyse
van de beheerfase in relatie tot de toegepaste voorziening
is nodig. Bij een grotere neerslaghoeveelheid dan de gestelde neerslaggebeurtenissen, mag het gebied het water
afvoeren naar buiten het plangebied.
- Grondwater kent een andere dynamiek en uitdaging dan
hemelwater. Een norm aangeven is complex. Echter het niveau van het aanleggen van de nieuwe wijk volgens uitgiftepeilen, toe te passen wegfunderingen, type bebouwing en
soorten groen maken dat een wijk minder kwetsbaar is voor
hogere of fluctuerende grondwaterstanden. Voor nieuwe
gebieden geldt er een droogleggingseis van 1,20m. Houd
bij aanleg rekening met de mate van bodemdaling in het
gebied. Het oppervlaktewaterpeil geldt als referentie voor
het grondwaterpeil indien er voldoende oppervlaktewater in
de buurt aanwezig is.

8.5 Natuur, biodiversiteit en ecologie
Gezonde ecosystemen en een grote biodiversiteit zijn de
basis voor een gezonde leefomgeving voor mensen en dier
zowel op publiek als privaat terrein. Op dit moment staan
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biodiversiteit en ecosystemen onder druk. Rotterdam werkt
aan een biodiverse - en dus natuurinclusieve - stad (4).
Een van de sporen hiervoor is natuurinclusief bouwen. Dit
houdt in dat er ook in de gebouwde omgeving (bouw, renovatie en inrichting van gebouwen en openbare ruimte) aandacht
is voor het creëren van gunstige voorwaarden voor flora
en fauna. Voor fauna hebben we het over het creëren van
voedsel-, broed- en verblijfsplekken in, op en aan gebouwen
en buitenruimte. Aandacht voor de flora kan zich uiten in de
toepassing van groene daken, groene gevels, groene erfafscheidingen en groene buitenruimte met verschillende bij
voorkeur inheemse struiken, bomen en planten. Deze flora is
weer goed voor de fauna. Beide elementen zijn complementair aan elkaar. Goede combinaties versterken het resultaat
van natuurinclusief bouwen. Hieronder is opgenomen wat
er in het ontwerp moet worden verwerkt ten aanzien van
natuurinclusief bouwen (omvang per fase nader te bepalen
door ecoloog):
- Verblijfplaatsen voor zangvogels
- Verblijfplaats voor vleermuizen (diverse windrichtingen).
- Nestgelegenheden voor huismussen.
- Nestgelegenheden voor gierzwaluwen.
- Zoveel mogelijk gemengde hagen als voedsel en schuilplek
voor fauna.
- Aandacht voor goede bodemstructuur (klimaat-adaptief
t.a.v. vochtberging en bodemleven) Dit houdt in: Minimaal
60cm dikke laag vruchtbare grond (min. 6% organische
stof). De grond dient een open structuur te hebben. Er dient
daarom rekening gehouden te worden met de werkvolgorde,
zodat bouwverkeer/werkzaamheden de grond niet aanstampt
(ook de onderlaag!)
- Zoveel mogelijk groene erfafscheidingen.
- Aandacht voor insectenverblijven (bijv. insectenhotel of
(dode) boomstammen waar insecten op en in kunnen leven).
- Aandacht voor groene daken en gevels. Bijvoorbeeld: het
aanbrengen van inheemse bessen en/of bloemdragende
beplanting, variërend in hoogte en dichtheden en in combinatie met verblijfplaatsen voor insecten. Hierbij kan gedacht
worden aan insectenhotels of boomstammen, of het aanbrengen van bloemdragende hangende en/of klimmende beplanting zoals klimop of wilde kamperfoelie. Dit in combinatie met

nestgelegenheid voor vogels.
- Zo min mogelijk verlichting toepassen.
- Duurzame oplossingen (denk hierbij aan het materiaal,
maar ook de mogelijkheid tot onderhoud en schoonmaken
van verblijfplaatsen).
Wat betreft de omgeving dient er aandacht te zijn voor
behoud en versterking van bomen- en waterstructuur en de
hiërarchie in groene ruimten door middel van natuurmaatregelen. Hieronder wordt o.a. verstaan: bloemplanten en hagen
bij privégroen, struweel en bomen in plantsoenen (bloeiende,
bes-, zaad- en vruchtdragende soorten, blad laten liggen in
de plantvakken), bomenstraten en lanen als netwerk door
de wijk en verbonden met de singels en de grotere groene
plekken. Tot slot dient er aandacht gegeven te worden aan
natuurvriendelijke oevers, waterleven in singels/parken, en
aandacht voor routes en verblijfplaatsen voor kleine zoogdieren.

8.6 Gezonde leefomgeving
Intensiever ruimtegebruik brengt in de toekomst meer hinder,
gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee. Zo worden
woningbouwplannen steeds vaker gerealiseerd op locaties
dichtbij snel- en spoorwegen, industrie- en bedrijventerreinen
of, zoals Hof van Maasdam, nabij het vliegveld.
Voor een aantrekkelijke, leefbare en gezonde stad is schone
lucht essentieel. Dat geldt ook voor een goede balans tussen
rust en drukte. Mensen moeten worden beschermd tegen de
risico’s die werken met en het vervoer van gevaarlijke stoffen
met zich meebrengen. Om ondanks verdichting een gezonde
leefomgeving te kunnen creëren, is het belangrijk dat luchtkwaliteit, geluidhinder, ondergrond en omgevingsveiligheid
een prominente plek innemen bij planontwikkeling. Daarnaast
lokt een gezonde leefomgeving bewoners naar buiten voor
activiteiten als wandelen, fietsen en recreëren.
(1)
(2)
(3)
(4)

Visie op circulariteit ‘Van Zooi naar Mooi’, mei 2019.
Rotterdams Weerwoord. en Waterplan-2
Gemeentelijk Rioleringplan
Rotterdamse Biodiversiteit

59/82

9

Technische
randvoorwaarden

groene inrichting parkeerdeck | Groningen, Agaathof | De Zwarte Hond Architecten

maatwerk pakketbezorging bij autovrije woonpaden

voorbeeld nutskast opgenomen in de erfgrens

voorbeeld nutskast opgenomen in de bebouwing
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Afval

Het grootste deel van de woningen betreft appartementen.
Het inzamelen van afval wordt daarom geregeld met ondergrondse afvalcontainers. Omdat slechts een klein deel van
allle grondgebonden wonlngen een tuin hebben, maken zij
ook gebruik van ondergrondse containers. Zo wordt voorkomen dat de 1,50 meter brede stoepzones voor de woningen
worden gebruikt worden voor het stallen vasn individuele
mini-containers (‘Kliko’s’).

Expeditie

De expeditie voor de winkels en maatschappelijke voorzieningen geschiedt via het voorplein aan de Van der Duijn Van
Maasdamweg. Er kan niet achterwaarts worden gereden; de
truck kan dus niet tot aan de gevel komen. Er komen geen
laad-docks.

Peilmaat

De locatie ligt vlak met rondom een uitgiftpeil van -4,80 m
NAP. Eventuele hoogteverschillen dienen binnen de kavel te
worden opgelost. De uitgiftepeilen zullen ook in het stedenbouwkundig matenplan worden aangegeven. 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 tot -6,20
meter.

Nutsvoorzieningen, kabels en leidingen

Hof van Maasdam zal niet worden aangesloten op het aardgasnet. Bij de ontwikkeling dient hier rekening mee te worden
gehouden. In de ondergrond dient voldoende ruimte gereserveerd te zijn voor kabels en leidingen ten behoeve van het
bouwplan. Transport- en distributieleidingen worden onder de
rijbaan of het trottoir aangelegd.

Nota van Uitgangspunten
Hof van Maasdam

Schakelkasten voor openbare nutsvoorzieningen etc. dienen
in de bebouwing of de erfafscheiding opgenomen te worden.
De ontwikkelaar dient hiervoor ruimte te reserveren. Hierbij is
het van belang, dat in verband met mogelijke wateroverlast de
technische voorzieningen niet worden gerealiseerd in ruimtes
die (half) verdiept ten opzichte van het maaiveld zijn gelegen.
Voor kasten en nutsruimten (deuren/ roosters) die in en nabij
groenvoorziening zijn opgenomen geldt dat deze qua kleur
conform de Rotterdamse Stijl dienen te worden uitgevoerd.
In de wijk dienen drie distributiestations van Stedin te worden
aangelegd. Deze bedienen per stuk maximaal 200 huishoudens in een straal van 200 meter. Ze dienen daarom zo
centraal mogelijk te worden gesitueerd. De distributiestations
worden ingepast in de bebouwing of in de erfgrens en dienen
vanaf het openbaar gebied bereikbaar te zijn. In het SMP zijn
daarvoor drie principe-locaties opgenomen.
De netaansluiting voor collectieve voorzieningen dient EV
ready te zijn conform artikel 8 van de beleidsregeling parkeernorm (geschikt voor gelijktijdig laden van 20% van de
parkeerplekken).

Vetputten

Indien er horecavoorzieningen worden gerealiseerd dienen
vetputten inpandig te worden opgenomen. Vetputten in de
buitenruimte zijn niet toegestaan.

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. Als woningen direct grenzen aan
water moet het schone water direct daarnaar worden afgevoerd of ope eigen terrein worden geïnfiltreerd in de bodem.

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.
Bij zware buien is het vertragen van de afvoer van het hemelwater uitgangspunt. Gebouwen en hun omgeving dragen
bij aan het vasthouden van regenwater en het reduceren van
hittestress. Richtlijn hierbij is het bergen van een hoogte van
70 mm water over het gehele perceeloppervlak, bijvoorbeeld
via een waterbergend daklandschap of een wadi. Opgave is
om de waterberging te verbeteren, o.a. uitgaande van meer
groenoppervlakte, groene daken, afkoppeling van hemelwaterafvoer en open elementenverharding.

Brandveiligheid

De planontwikkeling moet voldoen aan het Politiekeurmerk
Veilig (www.politiekeurmerk.nl). De achterpaden moeten o.a.
voldoende breed zijn en goed verlicht. De openbare parkeerplaatsen zijn goed bereikbaar, ruim opgezet, overzichtelijk
en goed verlicht. Het Bouwbesluit doet uitspraken m.b.t. de
brandveiligheid voor gebouwen tot 70 meter. Check daarom
plattegronden in vroegtijdig stadium met de Bouwinspecteur,
evenals de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten.

Milieu

Milieuaspecten ontbreken in dit document en kunnen worden
aangevuld middels een Quick Scan welke opgesteld kan
worden door DCMR. Het behelst onder andere de volgende
onderwerpen: geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, flora,
fauna en landschap.

Vliegverkeer

De nabijheid van vliegveld Rotterdam-The Hague Airport
stelt eisen aan de maximale bouwhoogtes. De in deze NvU
genoemde bouwhoogtes zijn voorafgaand aan vaststelling van
de nota kortgesloten met en akkoord bevonden door de LVNL
(Luchtverkeerleiding Nederland).
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10.1 Procedure

Deze Nota van Uitgangspunten zal na vaststelling dienen als
ruimtelijk toetsingskader voor de bouwplanontwikkeling. Het
zal daarnaast de basis vormen voor eventueel nog te doorlopen bestemmingsplanprocedures.
Op basis van dit document en de bijbehorende beleidsstukken kan de architectonische uitwerking plaatsvinden. Zorgvuldig samen optrekken van marktpartijen en de gemeente
Rotterdam is van belang om tot een goed gezamenlijk
resultaat te komen. Belangrijk hierbij is om tijdig de verschillende gemeentelijke disciplines en Welstand te betrekken in
de planvorming.
Hof van Maasdam zal in meerdere fases worden ontwikkeld.
De Nota van Uitgangspunten zoals die nu is vastgesteld
behandelt algemene randvoorwaarden en uitgangspunten die
gelden voor het gehele plangebied, en de uitwerking van fase
1 (bouwveld 3, met woningen, school en voorzieningen).
Over de hierop volgende fases worden in deze nota geen
verdere uitspraken gedaan qua uitwerking. De Nota van
Uitgangspunten zal voor wat bereft de latere fases aangevuld
worden als dit qua planning opportuun is.

10.2 SMP en IP

Het stedenbouwkundig plan dat de basis vormt voor deze
NvU is vertaald in een Stedenbouwkundig Matenplan (SMP).
Hierin worden onder andere uitgiftegrenzen, uitgiftepeilen en

Nota van Uitgangspunten
Hof van Maasdam

bouwhoogtes vastgelegd. In deze NvU is een concept-SMP
opgenomen. Als het SMP definitief vastgesteld is zal deze in
een toekomstige update van de NvU worden meegenomen.
De gemeente zal het ontwerp voor de buitenruimte maken
met de Nota van Uitgangspunten als vertrekpunt. Het plan
voor de buitenruimte dient te voldoen aan het nog op te stellen PvE van de gemeente.

10.3 keuze ontwikkelaar

De wijze waarop ontwikkelaar en architect betrokken worden
bij het project wordt per bouwveld bepaald. Vanwege de
gewenste afwisseling qua beeld verdient het de voorkeur
de verschillende bouwvelden met verschillende partijen te
gaan uitwerken. Het is echter niet uitgesloten dat een partij
meerdere bouwvelden ontwikkelt. Het is wel uitgesloten dat
meerdere bouwvelden door één architect wordt ontworpen.
Bij de selectieprocedure van de ontwikkelende partij geldt de
vastgestelde Nota van Uitgangpunten als randvoorwaardelijk
toetsingskader.

10.4 Participatie en communicatie

Het communicatie- en participatietraject zal nader worden
vormgegeven. Mededelingen hierover zullen worden gedaan
in de half-jaarlijkse nieuwsbrief voor Park 16Hoven, en via de
website www.park16hoven.nl. Via deze website is de Nota
van Uitgangspunten ook te downloaden.
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Beleidskaders
Actualisatie Masterplan 16-Hoven
Het oorspronkelijke Masterplan uit 2005 is herzien en op
7 september 2017 vastgesteld. Ten aanzien van Hof van
Maasdam wordt o.a. opgemerkt: “Door veranderingen in
de kantorenmarkt is het grote kantorenprogramma zoals
opgenomen in het vorig masterplan niet meer opportuun.
Wel blijft ingezet worden op woningbouw (…) in een dichtheid
van 50 tot 80 woningen per hectare (gemiddeld ca. 60 won/
hec) […] Dit woonmilieu leent zich goed voor de realisatie
van een substantieel deel vrije sector huurwoningen, een
product waar vraag naar is en dat bewoners flexibiliteit en
keuzevrijheid biedt nabij de luchthaven. Binnen deze dichtheden kan door een stedenbouwkundige invulling met het
gedeeltelijk toepassen van alternatieve parkeeroplossingen
op een nieuwe wijze worden aangesloten bij het groene, luxe
woonmilieu van Park 16Hoven. […] Met dit voorstel wordt het
aantal woningen in Hof van Maasdam verhoogd van ca. 420
naar ca. 540. Een programma van ruim 100.000 m2 kantoren
en gebouwde voorzieningen uit het masterplan 2003 vervalt
hiermee. In deze actualisatie van het masterplan en in het
bestemmingsplan planologische wordt ruimte gereserveerd
voor een supermarkt van circa 750 m2 in Hof van Maasdam.
Naast de bestaande school en voorzieningen ten zuiden van
de Van der Duijn van Maasdamweg, zal het centrum van Park
16Hoven ten noorden van de Van der Duijn van Maasdamweg bestaan uit de genoemde optie voor een supermarkt,
maatschappelijke voorzieningen en horeca.”
Bestemmingsplan Zestienhoven (2019)
Het bestemmingsplan Zestienhoven is vastgesteld op 9 juli
2019. Hierin wordt opgemerkt: “Er kan overwegend in maximaal vier lagen gebouwd kan worden, maar op drie locaties
kunnen hoogteaccenten van 12 bouwlagen komen en op vier
locaties kunnen hoogteaccenten komen van 6 bouwlagen.
Deze bebouwing bestaat uit appartementen of stadswoningen. Het parkeren wordt op verschillende manieren opgelost,
op maaiveld en op de binnenterreinen, al dan niet in gebouwde vorm. Daarbij bestaat de mogelijkheid om terrassen

of groenvoorzieningen boven de parkeervoorzieningen aan
te leggen, hetgeen bijdraagt aan de woonkwaliteit. In het
westelijk deel komen naast woningen ook de detailhandel,
horeca en maatschappelijke voorzieningen, in de vorm van
een school en voorzieningen zoals een kinderdagverblijf. De
buurt bestaat uit buitenranden (aan de randen van het gebied
en het Westerdijkpark) en binnenwerelden. Aan de buitenranden ontstaan grotendeels ononderbroken bouwblokken
die op slechts een paar locaties onderbroken worden door de
wegen die de binnenwerelden ontsluiten. Om een monotoon
gevelbeeld te voorkomen is er variatie in de architectuur en
wordt er gebruik gemaakt van verschillende gevelhoogtes. Bij
de binnenwerelden kunnen wel onderbroken blokjes ontstaan, met eventueel verspringende rooilijnen. Hier kunnen
voortuinen worden aangelegd.”
In het bestemmingsplan wordt voor woningen vanaf de eerste
bouwlaag een maximale diepte aangegeven van 12 meter.
Voor grondgebonden woningen is dit het uitgangspunt. Voor
appartmenten die onderdeel zijn van het bouwblok hoeft
echter niet te worden vastgehouden aan deze maat, en geldt
een maximum diepte van 15 meter. Dit kan juridische worden
gekruimeld; er is sprake van een bijbehorend bouwwerk (uitbreiding hoofdgebouw) en hiervoor biedt artikel 4 onderdeel 1
Bijlage II Bor een afwijkingsmogelijkheid. Omdat het grootste
deel van het gebouw (minimaal 12 meter van de maximaal 15
meter uit de Nota van Uitgangspunten) past binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan is een kruimel mogelijk.
Vuistregels Bouwen in de Uitbreidingswijken en
Kleine Kernen (2019)
De Vuistregels vormen een samenvatting van het beleid van
de gemeente Rotterdam. Specifiek relevant voor de locatie
Hof van Maasdam zijn de volgende aspecten:
woningdifferentiatie en woonkwaliteit
Rotterdam heeft behoefte aan kwalitatief hoogwaardige woningen voor de juiste doelgroepen op de juiste plek. Nieuwe,
grotere woningbouwinitiatieven kennen een combinatie van
kleine, middelgrote en grote woningen en een combinatie
van prijssegmenten. Woningen kennen per initiatief een
minimaal gemiddelde gebruiksoppervlakte van 70m2 en zijn
nooit kleiner dan 60m2 (mogelijkheden voor een afwijkende

gebruiksoppervlakte zijn opgenomen in het Nieuw Rotterdams Kwaliteitsbeleid Wonen). Naast gebruiksoppervlakte
zijn collectiviteit, flexibiliteit en gebruikskwaliteit altijd
onderwerp van gesprek bij een nieuw initiatief. Er wordt
uitgegaan van goed bruikbare (groene), royale privé-buitenruimten per woning, en van ruime verdiepingshoogten. Bij
wooncomplexen tot 50 eenheden aandacht voor ontmoeting.
Bij grotere complexen is een gemeenschappelijke ruimte
voor ontmoeting, sport of overige maatschappelijke activiteiten wenselijk, evenals de aanwezigheid van een portier of
beheerder.
plinten met hoge kwaliteit
De plint en de erfafscheiding zijn beeldbepalend voor de
kwaliteit op straat. De plint en de erfafscheiding markeert de
overgang van privé naar de openbare ruimte. Bij woningen
is het uitgangspunt: voordeuren/entrees aan de straat en
zichtbaar in het straatbeeld. Als er geen ruimte is voor een
voortuin kan de overgang met het trottoir met een zogenaamde drempelruimte (stoepzone) worden vormgegeven.
De plint dient te voldoen aan de volgende kenmerken: royale
verdiepingshoogte, een kwalitatief hoogwaardige uitstraling
en zorgvuldige detaillering, erfafscheidingen zijn onderdeel
van het ontwerp en ondersteunen het groene totaalbeeld van
de wijk, en aandacht voor privacy bewoners: geen glas tot
aan de grond bij woningen aan de straat.
veranderende mobiliteit
Mobiliteit staat in dienst van de gezonde leefomgeving, de
energietransitie en de ruimtelijke verdichting. Dit betekent dat
fietser, voetganger en openbaar vervoer meer ruimte krijgen.
In de uitbreidingswijken en kleine kernen liggen de kansen
voor innovatieve parkeeroplossingen, zoals deelmobiliteit en
Mobility as a Service (MaaS), voornamelijkrondom de OVknooppunten.
duurzame gebouwen
Bij nieuwe initiatieven is duurzaam bouwen integraal onderdeel van de ontwerpopgave. Duurzaamheid kent vijf componenten:
• Energie: woningen worden ontworpen op een lage energievraag en voorzien in hun eigen energiebehoefte.
• Klimaat: Gebouwen en hun omgeving dragen bij aan het
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vasthouden van regenwater en het reduceren van hittestress
• Circulair: er wordt ‘slim’ en ‘sociaal’ gesloopt en materialen
worden hergebruikt.
• Gezond: Er wordt onderzocht of er geen sprake is van geluids-, geur- of fijnstof-overlast.
• Natuur: Rotterdam houdt rekening met flora en fauna bij de
inrichting van de stad en de ontwikkeling van gebouwen.
Woonvisie Rotterdam (2016)
De Woonvisie verwoordt de ambities om van Rotterdam een
aantrekkelijke woonstad te maken voor iedereen. Centraal in
de opgave staat het beantwoorden aan de groeiende vraag
naar wonen in Rotterdam. Dit vereist een betere balans in de
woningvoorraad; meer differentiatie en meer woningen in het
midden- en hogere segment. Ook moet de kwaliteit van woningen en woonmilieus worden versterkt, met aandacht voor
duurzaamheid, flexibiliteit, kind-vriendelijkheid en ruimte voor
wooncarrière in de wijk. Iedereen heeft daarbij recht op goed
wonen, zonder woonoverlast en zo lang mogelijk zelfstandig
thuiswonend.
Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente
Rotterdam (2018)
Deze beleidsregeling heeft als doel om bij nieuwe bouwontwikkelingen voldoende parkeergelegenheid te garanderen
voor auto’s en fietsen voor de beoogde functies, zoals benoemd in de aanvraag omgevingsvergunning.

worden daarom vier principes voorgesteld, die het gebied tot
een eenheid maken:
- Het onderliggend landschap als fundament van het ontwerp.
- Een ruggengraat met ribben als bindend element.
- Het contrast tussen binnenwerelden en buitenkanten
- Een geleidelijke overgang van dun naar dicht bebouwd.
Rondom het voorzieningencentrum aan de oostkant van de
wijk is de bebouwingsdichtheid het hoogst.
In de Welstandsparagraaf worden verschillende ruimtelijik
eenheden of ‘families’ onderscheiden. In de NvU voor Hof
van Maasdam worden deze onvergenomen, maar is de kaart
waarop de verschillende ‘families’ zijn aangegeven aangepast aan de huidige contouren van het plangebied. Dit heeft
te maken met het feit dat de planopzet van Hof van Maasdam tussen 2008 en 2020 sterk is gewijzigd: oorspronkelijk
besloeg Hof van Maasdam een kleiner deel met minder woningen, met aangrenzend een kantorengebied. De kantoren
zullen echter niet gebouwd worden, ten gunste van meer
woningen. Hof van Maasdam omvat een groter gebied, maar
er zal nog steeds worden gestreefd naar een grote mate van
samenhang en afwisseling, handelend in de geest van de
Welstandsparagraaf.

Rotterdams Duurzaamheidskompas (2019)
Ambitie is o.a. om in 2022 minimaal 20 hectare groen meer
te hebben dan er was in 2018. Nieuwe woningen worden niet
meer op het gas aangesloten. Het vergroenen van de stad
dient meerdere doelen, waaronder regenwaterberging bij
piekbelasting en het voorkomen van hittestress.

Actieplan Middenhuur (2019)
Bij aantrekkelijke woonmilieus hoort een woningvoorraad die
in balans is, waar doelgroepen met verschillende portemonnees terecht kunnen. Het middensegment in het algemeen
- en middenhuur in het bijzonder - is daarin een belangrijke
schakel. Door dit segment te vergroten en toegankelijker te
maken, krijgt de gewone Rotterdammer meer mogelijkheden
om wooncarrière te maken en te blijven wonen in de stad. Dit
actieplan sluit aan bij de bouwambities uit het coalitieakkoord
2018-2021.

Welstandsparagraaf Park Zestienhoven (2008)
De Welstandsparagraaf Park Zestienhoven is een nadere
uitwerking van de Koepelnota Welstand Rotterdam, en is
vastgesteld op 24 april 2008. De Welstandsparagraaf is erop
gericht binnen een contrastrijke stedenbouwkundige opzet
met wisselende dichtheden en sferen, toch een grote mate
van samenhang te bereiken. In het stedenbouwkundig plan

Bouwmaatregelen Woningbouw Rotterdam 2018-2022
Voor de huidige collegeperiode geldt de wens om 18.000
woningen toe te voegen. Daarbij wordt in het bijzonder
gezocht naar meekoppelkansen voor vergroening. Gebieden
worden daarom integraal ontwikkeld, waarbij afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van groen gekoppeld aan
woningbouw. Het kan om binnenterreinen gaan, maar ook om
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bijvoorbeeld een bijdrage aan de openbare ruimte. Er wordt
rekening gehouden met groene daken en gevels.
RMA - Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (2020, in ontwikkeling)
De RMA legt voor de toekomst de nadruk op drie V’s: Volume, Veranderen en Verschonen. Minder korte autoritten,
en minder vaak de auto pakken, maar kiezen voor openbaar
vervoer of actieve en gezonde mobiliteit. Het lopen naar
dagelijkse voorzieningen wordt makkelijk en aangenamer
gemaakt. In buurtwinkelcentra is het belangrijk te investeren
in verblijfskwaliteit en alternatieven voor de auto te faciliteren
door goede wandel- en fietsroutes naar buurtwinkelcentra.
Bij de inrichting moeten de voetganger en fietser op de eerste
plek staan.
Rotterdamse Stijl (2008)
Met de Rotterdamse Stijl wordt ingezet op een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Herkenbaarheid, eenduidigheid
en samenhang zijn de kernbegrippen.
Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte (2012)
De Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte omschrijft waar
en hoe groot ruimtes voor buitenspelen in de woonomgeving
dienen te zijn, zowel wat betreft locaties als stoepen, zodat
kinderen en jongeren ruimte dichtbij huis hebben om te spelen en te sporten.
Rotterdam Architectuurstad (2019)
Het Rotterdamse architectuurbeleid heeft als doel optimale
condities te bieden om de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad te bevorderen en een intelligent architectuurklimaat in Rotterdam te stimuleren. Het verbinden van het
karakter en identiteit van de bestaande stad met de ruimtelijke vertaling van actuele opgaven staat hierbij centraal.
Stadsvisie Rotterdam (2007)
De Stadsvisie is een ontwikkelingsstrategie voor de stad
Rotterdam, voor de periode tot 2030, en heeft als missie een
sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. De stad
Rotterdam beoogt het realiseren van meer aantrekkelijke
woonmilieus om Rotterdammers te behouden voor de stad.
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Voor de locatie Hof van Maasdam is een
concept-SMP (Stedenbouwkundig Matenplan)
opgesteld. Daarbij wordt doorgewerk op de
globale begrenzingen van de bouwvelden
zoals die al binnen het bestemmingsplan zijn
vastgelegd.
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Proefverkavelingen
De in deze Nota van Uitgangspunten getoonde randwoorwaardekaarten zijn gebaseerd op proefverkavelingen die gemaakt zijn tijdens het ontwerpproces. De proefverkavelingen
hebben gediend als input voor het programma, de ruimtelijke
opbouw per bouwveld en de parkeerbalans. In deze bijlage
zijn de proefverkavelingen opgenomen als onderbouwing van
de in de NvU beschreven ambities en genoemde aantallen.
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VELD 1
totaal
VELD 2
totaal
VELD 3
totaal
TOTAAL
west

VELD 4
totaal
VELD 5
totaal
VELD 6
totaal
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aantal

type

20
20
40
80

ggb
ggb
app

tuin
deck

18
12
30
60

ggb
ggb
app

tuin
deck

22
110
132

ggb
app

tuin

categorie

berekening parkeren

totaal

eigen terrein

op straat

dure koop
middeldure huur
(middel) dure koop/huur

20 x 1,8 pp/won
20 x 2,0 pp/won
40 x 1,6 pp/won

36 pp
40 pp
64 pp
140 pp

100 pp

40 pp

dure koop
middeldure huur
middeldure huur

18 x 1,8 pp/won
12 x 2,0 pp/won
30 x 1,6 pp/won

32 pp
24 pp
48 pp
104 pp

72 pp

32 pp

dure koop
sociale huur

22 x 1,8 pp/won
110 x 0,6 pp/won

40 pp
66 pp
106 pp

106 pp

0 pp

350 pp

278 pp

72 pp

272 won

aantal

type

48
63
32
143

ggb
app
app

deck

40
45
85

ggb
app

deck

12
28
40

ggb
app

tuin

categorie

berekning parkeren

totaal

eigen terrein

op straat

dure huur
middeldure huur
dure koop

48 x 1,8 pp/won
65 x 1,6 pp/won
30 x 1,6 pp

86 pp
101 pp
51 pp
238 pp

238 pp

0 pp

dure huur
middeldure huur

40 x 2,0 pp/won
45 x 1,6 pp/won

80 pp
72 pp
152 pp

125 pp

27 pp

dure koop
middeldure huur

12 x 1,8 pp/won
28 x 1,6 pp

22 pp
45 pp
67 pp

40 pp

27 pp

TOTAAL
oost

268 won

457 pp

403 pp

54 pp

TOTAAL
west/oost

540 won

807 pp

681 pp

126 pp
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