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Inleiding

Park 16Hoven, een fijne woonwijk in ontwikkeling
Park 16Hoven biedt exclusieve woonmilieus voor mensen
die houden van ruimte, luxe en bijzondere architectuur en
die toch dicht bij de binnenstad willen wonen.
De wijk heeft een aangename combinatie van samenhang
en afwisseling. Tussen de statige en formele lanen bevinden zich intieme en informele ‘binnenwerelden‘, met elk
hun eigen sfeer. Ook kennen de deelplannen verschillen in
woningdichtheid, woningtype, groeninrichting en de hoeveelheid water in de buurt. Tot slot is het mogelijk om op je
eigen kavel, zonder al te veel regels, naar eigen inzicht je
droomhuis te bouwen.
De planvorming voor Park 16Hoven is gestart in 2002. De
feitelijke bouw van Park 16Hoven nam een aanvang in
2006, aan de Van der Duijn van Maasdamweg.
Elf jaar later, begin 2017, zijn zo’n 550 woningen bewoond
en vormt Basisschool Park16Hoven een middelpunt in de
wijk. Sporten en recreëren kan men ook al naar hartenlust.
De sportvelden en het clubgebouw zijn volop in gebruik.
Park de Buitenplaats en de eerste fase van het Westerdijkpark zijn aangelegd, de aanleg van Westerdijkpark fasen 2
en 3 volgt vóór de zomer 2017.

Hoog 16Hoven
In het masterplan van 2003 is voor Hoog 16Hoven een
visie voor de lange termijn neergelegd, die ook een deel
van Hof van Maasdam bevatte. Deze is niet meer actueel
en verdient bijstelling. Tevens is van belang welke ontwikkelingen in Hoog 16Hoven op de korte termijn, de komende
10 jaar, voorzien worden.
De doelstellingen en inhoud van het Masterplan Polder
Zestienhoven (2003) en het Masterplan Plus (2004) blijven
grotendeels van kracht. In deze Actualisatie Masterplan
16Hoven worden vooral die punten behandeld, waarop
naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen aanpassingen
nodig zijn.
Klaar voor de toekomst
Het resultaat vormt de basis voor een verdere doorontwikkeling van 16Hoven. Ondernemers in Hoog 16Hoven hebben zicht op de verwachte ontwikkelingen op de korte en
lange termijn. Huidige en toekomstige bewoners zullen met
plezier kunnen wonen in Park 16Hoven, het ‘Rotterdams
Buiten’ niet ver van het stadscentrum.

Veel gezinnen genieten inmiddels van de ruime, groene
en waterrijke woonomgeving die Park 16Hoven te bieden
heeft. Eerlijk is eerlijk, het is in de nieuwste plandelen soms
nog wat ‘pionieren’ met de bouw in volle gang. Park 16Hoven is een wijk in ontwikkeling!
Bijstellen masterplan door nieuwe ontwikkelingen
De realisatie van een nieuwe woonwijk vergt jaren. Tijdens
die periode kunnen ontwikkelingen optreden, waardoor het
oorspronkelijk masterplan op punten moet worden bijgesteld. Dat is nu ook het geval voor Park 16Hoven.
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Samenvatting
Waarom nú een Actualisatie Masterplan
16Hoven?

De bestemmingsplannen Polder Zestienhoven (2007) en
HSL - Overschie (2000) moeten worden geactualiseerd,
omdat zij ouder dan 10 jaar zijn. Ze worden in de periode
2017 - 2019 gecombineerd tot één nieuw bestemmingsplan.
De planning sluit aan op een door het ministerie van I&M
te nemen Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport,
dat naar verwachting medio 2018 in werking zal treden.
Het Luchthavenbesluit geldt als voorbereidingsbesluit voor
omringende bestemmingsplannen, zoals deze. Die moeten
binnen een jaar daarna zijn aangepast aan de implicaties van het Luchthavenbesluit. De planning sluit daarom
stapsgewijs aan bij de planning van het Luchthavenbesluit.
Zo wordt stagnatie in de ontwikkeling van Park 16Hoven tot
een minimum beperkt.
De Actualisatie Masterplan 16Hoven bevat de uitgangspunten voor het bestemmingplan en wordt bestuurlijk vastgesteld als Startnotitie bestemmingsplan Zestienhoven.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen die een inhoudelijke aanpassing
van het masterplan vragen zijn:
• Door het te verwachten Luchthavenbesluit Rotterdam
The Hague Airport worden na medio 2018 andere
geluidscontouren van toepassing voor Park 16Hoven,
óók indien de luchthaven niet uitbreidt. Binnen de
toekomstige 56 Lden geluidscontour mogen geen
woningen meer
gebouwd worden.
Tussen de toekomstige
56 Lden en de
toekomstige 48 Lden
geluidscontour moet
de ontwikkeling
van nieuwe
geluidgevoelige
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bestemmingen zoals woningen zorgvuldig worden
afgewogen. Hoewel Park 16Hoven geen nieuwe
ontwikkeling is in die zin dat over de realisatie van deze
woningbouwlocatie productieafspraken met het rijk zijn
gemaakt en de wijk juridisch-planologisch al bestaat,
vraagt de ligging nabij de luchthaven om zorgvuldig
handelen in verband met het huisvesten van mensen.
• De bevolking van Rotterdam groeit en de waardering
voor het wonen in de stad neemt toe. De vraag in het
midden- en hoge
marktsegment neemt
toe, zowel in de koopals in de huurmarkt.
Als gevolg daarvan
ligt er een forse
woningbouwopgave
voor Rotterdam de
komende tientallen
jaren. Hierdoor is de
vraag ontstaan welke extra bijdrage Park 16Hoven kan
leveren in de realisatie van deze woningbehoefte.
• Het consumentengedrag is ingrijpend veranderd
de afgelopen jaren. Trends als schaalvergroting en
het kopen via internet hebben gevolgen voor de
detailhandelssector. In verband met het vernieuwen
van het bestemmingsplan is onderzoek uitgezet naar
de actuele mogelijkheden voor detailhandel in Park
16Hoven.

• De kantoren- en
bedrijvenmarkt zijn
sinds het vorige
masterplan totaal
veranderd. Door
ontwikkelingen als
flexwerken en het
grote aanbod aan
kantoren in Rotterdam
en regio is de behoefte aan nieuwe kantorenlocaties
fors teruggelopen. Ook kan op dit moment goed
voorzien worden in de actuele behoefte aan
bedrijfspanden en bedrijfsterreinen.

Actualisatie Masterplan 16Hoven

Bovenstaande ontwikkelingen, de onderzochte scenario’s en afwegingen voor de deelgebieden worden in de
hoofstukken 2 en 3 uitgebreid behandeld. Hier worden
de resultaten van de keuzes voor de deelgebieden kort
samengevat.

Park 16Hoven ten zuiden van de Van der Duijn van
Maasdamweg.
Voorstel is om de plandelen van Park 16Hoven ten zuiden
van de Van der Duijn van Maasdamweg conform het
vastgesteld Masterplan Plus (2004) te realiseren. Huidige
bewoners wonen hier met veel plezier en het zou onwenselijk zijn gaten te laten vallen in reeds bestaande woonbuurten. Het betreft woningen in de Vijverbuurt, Bovenbeek,
Rietzoom en ook De Buitenplaats, die allen een zeer hoge
woonomgevingskwaliteit krijgen.

Reijsendaal,
10-20 woningen/ha

Reijsendaal

Hof van Maasdam

Buitenplaats
Vijverbuurt

Reijsendaal

Bovenbeek

Rietzoom

Buurten Park 16Hoven

Schipholstraat
Voorgesteld wordt om de bestemming van het leegstand
voormalig Buurthuis Landzicht aan de Schipholstraat 7680 te wijzingen van maatschappelijke voorzieningen naar
woningbouw. Het gaat om ca 28 eengezinswoningen van
maximaal 3 lagen. Door de ligging tussen de toekomstige
56 Lden en de 48 Lden geluidscontouren is een zorgvuldige afweging aan de orde.

Reijsendaal ligt het dichtst nabij de luchthaven. Voorstel is
om in Reijsendaal het oppervlak voor woningbouw sterk
te verkleinen. Binnen de 56 Lden contour worden geen
woningen meer gebouwd. Door verder alleen de zone langs
de Van der Duijn van Maasdamweg (de ‘oprijlaan’ naar De
Buitenplaats) in een lage dichtheid van 10-20 woningen per
hectare te bebouwen, wordt het aantal toekomstige bewoners nabij de 56 Lden contour sterk verkleind. Het woningaantal wordt daarmee teruggebracht van ruim 310 naar ca.
140 woningen. Door een deel van de woningen in de vrije
sector huur te realiseren, een product waar vraag naar is,
geeft dit bewoners een grotere keuzevrijheid en flexibiliteit
nabij de luchthaven.
Nabij de luchthaven wordt de strook met bestaande beplanting gehandhaafd, een wens van de huidige bewoners van
Park 16Hoven. Tussen die beplanting en de woningbouw
blijft een gebied van substantieel formaat over, dat gereserveerd wordt voor bestemmingen in de sfeer van kwekerij/
bomendepot, sport, nutstuinen e.d. Dit zijn niet-geluidgevoelige functies, die zich goed verhouden tot een woonwijk
en daar kwaliteit aan kunnen toevoegen.
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Hof van Maasdam
Hof van Maasdam ligt zowel in de invloedssfeer van de
luchthaven waar - naast de positieve aspecten - geluidhinder een rol speelt, als binnen de invloedssfeer van metrostations Melanchtonweg en Meijersplein, een belangrijke
vestigingsfactor voor woningbouw. Voorstel is hier te kiezen
voor een middenweg, waarbij een evenwicht gevonden
wordt tussen de beide locatiekenmerken.
Door veranderingen in de kantorenmarkt is het grote kantorenprogramma zoals opgenomen in het vorig masterplan
niet meer opportuun. Wel blijft ingezet worden op woningbouw. Met woningbouw in een dichtheid van 50 tot 80 woningen per hectare (gemiddeld ca. 60 woningen/ha) bestaat
de mogelijkheid om aan de zijde van de 56 Lden contour

Hof van Maasdam,
50-80 woningen/ha, gemiddeld 60 woningen/ha

en nabij de bestaande woningen aan de Bovendijk een
wat lagere dichtheid toe te passen en in het middengebied
een wat hogere woningdichtheid te kiezen, op deze locatie
nabij het hoogwaardig openbaar vervoer. 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.
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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. Het
is helaas niet mogelijk om bestaande beplanting te behouden bij de keuze voor ontwikkeling van Hof van Maasdam.
Deze beplanting is in de laatste fase van zijn levensduur
en kan de benodigde voorbelasting met een zandpakket
van 1 tot 2 meter dikte niet verdragen. Dit is indertijd bij de
Vijverbuurt, Bovenbeek en Rietzoom ook onderzocht, maar
niet mogelijk gebleken.
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 combinatie met de afname van het aantal woningen in
Reijsendaal leidt dit over het totaal tot een afname van ca.
50 woningen voor Park 16Hoven, waardoor de wijk nog
1700-1750 woningen zal tellen.

Detailhandel, centrumvorming
Volgens een in januari 2017 opgeleverd extern onderzoek
blijkt er onvoldoende distributieve ruimte aanwezig te zijn
in Park 16Hoven voor de ontwikkeling van een volwaarding
basis-boodschappencentrum met een moderne supermarkt
en aanvullende dagelijkse winkelvoorzieningen. Op basis
van het totale inwoneraantal, de bestedingsstromen e.d.
is de aangetoonde marktruimte niet toereikend voor een
moderne ontwikkeling. Er lijkt hooguit distributieve ruimte te
zijn voor een solitaire kleine buurtsupermarkt.
Hoewel het stedelijk detailhandelsbeleid is gericht op het
behoud en ontwikkelen van toekomstbestendige winkelgebieden, in plaats van het realiseren van solitaire supermarkten, wordt in deze specifieke situatie een uitzondering
gemaakt. In het oorspronkelijk masterplan en het huidig
bestemmingsplan zijn op basis van de planvorming in 2003
verwachtingen gewekt bij mensen die hier een woning gekocht hebben. Om die reden wordt in deze actualisatie van
het masterplan en in het bestemmingsplan planologische
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.
Bij de 4.500 m2 die voor maatschappelijke voorzieningen
wordt bestemd, behoort bijvoorbeeld een tweede basisschool. Daarnaast wordt in het centrum 600 m2 voor horeca
bestemd. De horeca in Park De Buitenplaats blijft ook
gehandhaafd.

Hoog 16Hoven
Bedrijventerrein Hoog 16Hoven ligt aan de Fairoaksbaan, tussen het vliegveld en metrostation Meijersplein met bijbehorend P&R-terrein.
Hoewel de locatie nu al goed ontsloten is, is het de komende 10-20 jaar nog niet wenselijk hier functies te ontwikkelen die in grote mate concurrerend zijn met bestaand stedelijk
vastgoed, of reeds in gang gezette ontwikkelingen elders in de stad. De marktvraaganalyse
voor de sectoren bedrijven, kantoren en winkels leidt tot de conclusie dat er voorlopig geen
ruimte is voor grootschalige nieuwe ontwikkeling van dit gebied. De huidige functie bedrijven blijft de komende 10-20 jaar het dominante gebruik. Middels kleinschalige en goed
onderbouwde innovatieve en adaptieve initiatieven kan wel vast de weg richting toekomst
worden ingezet.
Het in ontwikkeling zijnde, bouwrijpe, bedrijventerrein langs de Fairoaksbaan ontwikkelt
zich in een lager tempo dan voorzien. Dit leidt tot de keuze om voor twee gemeentelijke
percelen, die nog niet bouwrijp zijn, voorlopig de bestemmingen kantoren en bedrijven te
laten vervallen. Twee andere percelen krijgen een bestemming in het kader van circulaire
economie. Gedacht moet worden aan functies zoals bijvoorbeeld kwekerij/bomenbank,
moderne grondbank e.d.

Hoog 16Hoven, lange termijn visie

In de nabije toekomst wordt de A13/16 doorgetrokken en krijgt de G.K. van Hogendorpweg
hier een volledige ontsluiting op. Het gebied komt hiermee aan een nieuwe stadsentree
te liggen. Op de langere termijn kan Hoog 16Hoven dankzij deze gunstige ligging nabij
snelweg en openbaar vervoer én door de beschikbaarheid van ruimte kansen bieden voor
de Next Economy. Door de ligging nabij de luchthaven zijn vooral in het meest noordelijke
deel, geen functies wenselijk met een hoge arbeidsdichtheid. Er zijn toekomstige ontwikkelingen mogelijk in het kader van de Next Economy. Gedacht kan worden aan de zakelijke
productiesector ‘business to business’ aan consumentendiensten ‘business to consumer’ ,
aan functies in het kader van de recycling, schone maakindustrie en startups in het kader
van de Next Economy. Wellicht kan het huidige goed functionerende P&R terrein op termijn
geïntensiveerd worden naar een Transferium.
Voor het plandeel ten zuiden van de Fairoaksbaan zijn kleinschaliger bedrijven (langs de
Fairoksbaan) en woningbouw (aansluitend aan Hof van Maasdam) een kansrijke invulling.
Het zal een fasegewijze, adaptieve en duurzame gebiedsontwikkeling worden, die kan inspelen op veranderende markten en behoeften. De transformatie zal zich naar verwachting
het eerste voordoen rond en ten zuiden van de Fairoaksbaan.

T

Hoog Zestienhoven, komende 10 jaar

Hoog 16Hoven, lange termijn visie
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PARKWONEN
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Plankaart Actualisatie Masterplan 16Hoven
De toegelichte voorstellen voor de deelgebieden leiden
tot bij elkaar tot onderstaande bijgestelde Masterplankaart
16Hoven.
De toekomstvisie voor de lange termijn voor Hoog 16hoven
heeft een abstract karakter, betreft een mogelijk perspectief
voor de lange termijn en wordt niet verwerkt op de masterplankaart en in het te actualiseren bestemmingsplan.

Relatie met en input voor het
Luchthavenbesluit
In de Actualisatie Masterplan 16Hoven is niet vooruitgelopen op de keuze voor een variant van het Luchthavenbesluit. De geformuleerde voorstellen zijn qua geluidscontouren mogelijk bij alle in het Concept Milieu Effect Rapport
R.T.H.A. (16 maart 2016) geformuleerde varianten voor
(wel of geen) uitbreiding van de luchthaven.
Op verzoek van de gemeente Rotterdam hebben R.T.H.A.,
de Traumaheli en de Luchtverkeersleiding de mogelijkheid
onderzocht de helikopters via aangepaste routes te laten
vliegen, met minder hinder voor inwoners van Park 16Hoven. Hierbij wordt overdag meer gespreid gevlogen, in de
avond wordt via omleidingsroutes teruggevlogen, en in de
nacht wordt niet gevlogen over Park 16hoven. Deze optie
is vertaald naar de geluidscontouren en heeft geleid tot iets
aangepaste 56 Lden en 48 Lden-contouren, die op abstracte wijze zijn weergegeven op de kaartjes in dit rapport.
In het (ontwerp) bestemmingsplan worden de formele geluidscontouren uit het (ontwerp) Luchthavenbesluit opgenomen.
Hoewel in de gepresenteerde voorstellen geen woningbouw binnen (alle versies van) de 56 Lden geluidscontour
is opgenomen, geldt voor Park 16Hoven: hoe minder
geluid, hoe beter. Vanuit het perspectief van Park 16Hoven
kan daarom het de volgende input worden meegegeven ten
aanzien van het te nemen Luchthavenbesluit:
• In het definitief M.E.R. Rotterdam The Hague Airport
en de aanvraag Luchthavenbesluit doen verwerken van
de aangepaste vliegroutes voor helikopters, zodat deze
worden opgenomen in het te nemen Luchthavenbesluit;
• Het realiseren van (een) extra meetpunt(en) voor geluid
in Park 16Hoven ten behoeve van het kunnen bewaken
van de geluidsbelasting, o.a. van helikopterverkeer.
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1. Planvorming 16Hoven
1.2 Masterplan Polder Zestienhoven 2003

Rotterdam heeft bij de start van het project in 2002 de
volgende doelstellingen:
• Woningbouw
Het leveren van een substantiële bijdrage aan de oplossing
van de Rotterdamse woningbehoefte. De nadruk ligt daarbij
op de realisatie woonmilieus waaraan Rotterdam behoefte
heeft om mensen met hogere inkomens vast te houden in
de stad: woningen in het midden- en hoge marktsegment in
hoogwaardige suburbane woonmilieus.

• Water, groen en recreatie
In Laag en Midden 16hoven (nu: Park 16Hoven) wordt de
Groene Loper vormgeven. De Groene Loper combineert de
recreatieve en ecologische verbinding vanuit de stad naar
Midden-Delfland met een spaarwatersysteem en de ontwikkeling van een bijzonder woon- en recreatiemilieu.
• Werkgelegenheid
In Midden en Hoog 16hoven wordt in bescheiden mate
een bijdrage geleverd aan de vraag naar bedrijventerreinen. Daarnaast wordt ruimte gereserveerd om op de lange
termijn tegemoet te komen aan de behoefte aan goed
ontsloten kantorenlocaties.
(NB: de doelstelling voor kantorenlocatie is inmiddels achterhaald.)

Laag Zestienhoven: Woningen lage dichtheid (tot 20 won./ha),
groen, water, volkstuinen, sport.

Midden Zestienhoven: Woningen middelhoge dichtheden
(25-60 won./ha), voorzieningen, bedrijventerrein

Hoog Zestienhoven: RandstadRail in aantocht, optie HSLshuttle, optie verplaatsen terminal Airport. Onder die condities
(veel) kantoren, aan de zuidkant gemengd met bedrijven,
voorzieningen en woningen.

De Actualisatie Masterplan 16Hoven staat in de volgende
context t.o.v. eerdere planvorming.

1.1 Doelstellingen 16Hoven
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De beschreven doelstellingen zijn vertaald in het Masterplan Polder Zestienhoven (2003). Het masterplan bevat het
programma en referentiebeelden voor de plandelen Laag
Zestienhoven, Midden Zestienhoven en Hoog Zestienhoven. Daarbij wordt de realisatie van Laag en Midden
Zestienhoven (nu: Park 16Hoven) in de nabije toekomst
voorzien, deze plandelen zijn opgenomen in de masterplankaart.
Voor Hoog Zestienhoven was de toekomstvisie voor de
langere termijn benoemd, planvorming ná 2015. Die visie
bevatte ook het deel Hof van Maasdam, dat nu geactiveerd
wordt.
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1.3 Milieu Effect Rapport en Masterplan
Plus 2004, bestemmingsplan

Gebied:
Gebied:
Overschie
Overschie

Op basis van het Masterplan is een Milieu Effect Rapport
(MER, 2004) opgesteld. In een MER is een aantal alternatieven met elkaar vergeleken, zodat de milieueffecten
kunnen worden meegewogen. Resultaat van het MER is
het zogenoemde Voorkeursalternatief, dat het Masterplan
Plus (2004) is genoemd.
Op basis van het Masterplan Plus is het Bestemmingsplan Polder Zestienhoven opgesteld, dat op 25 april 2007
onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan heeft
de juridische basis gevormd voor de ontwikkeling van Park
16Hoven.
De toekomstvisie Hoog Zestienhoven maakte geen onderdeel uit van het Masterplan Plus, Hoog Zestienhoven is in
het bestemmingsplan Polder Zestienhoven conserverend
Masterplan
Masterplan
Polder
Polder
Zestienhoven
Zestienhoven
bestemd.
Daarnaast is het bestemmingsplan HSL uit 2000
Overschie
Overschie
van toepassing.
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Op basis van het Masterplan Plus en het bestemmingsplan
zijn in de loop der jaren diverse uitwerkingen voor Park
16Hoven vastgesteld. Voor de gehele wijk zijn o.a. het
Stedenbouwkundig plan, het Masterplan Buitenruimte en
de Welstandsparagraaf vastgesteld. Daarnaast zijn voor
(delen van) buurten Stedenbouwkundige randvoorwaarden
vastgesteld. Bouwplannen zijn gemaakt en gerealiseerd.
Voor parken en de woonomgeving zijn Inrichtingsplannen
vastgesteld en uitgevoerd.
Ook wordt met enige regelmaat een zogenaamde ‘proefverkaveling’ gemaakt, een product zonder formele status,
dat illustreert hoe de wijk er in zijn geheel uit zou kunnen
zien wanneer alles is ontwikkeld. De proefverkaveling is
concreet voor die plandelen die al gerealiseerd zijn, maar
slechts illustratief voor de delen die nog uitgewerkt moeten
worden door projectontwikkelaars.

1.4 Waarom nú een Actualisatie Masterplan
16Hoven?
De bestemmingsplannen Polder Zestienhoven (2007) en
HSL - Overschie (2000) moeten worden geactualiseerd,
omdat zij ouder zijn dan 10 jaar. Beide bestemmingsplannen worden gecombineerd tot één bestemmingsplan
Zestienhoven.
De planning hiervan valt samen met een door het ministerie van I&M te nemen Luchthavenbesluit Rotterdam The
Hague Airport, dat naar verwachting medio 2018 in werking
zal treden. Het Luchthavenbesluit geldt als voorbereidingsbesluit voor bestemmingplannen die door de werking
ervan worden geraakt, bijvoorbeeld door geluidscontouren
of eventuele andere ruimtelijke beperkingen. Omringende
bestemmingsplannen moeten worden aangepast aan het
Luchthavenbesluit en binnen een jaar daarna zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

De procedure van de actualisering van bestemmingsplannen Polder Zestienhoven en HSL-Overschie loopt - in een
aantal stappen - samen op met het te nemen Luchthavenbesluit. Hiermee wordt aan de tijdige actualisering voldaan
én wordt stagnering in de ontwikkeling van de woonwijk
Park 16Hoven tot een minimum beperkt.
De uitgangspunten voor het bestemmingsplan worden in
deze Actualisatie Masterplan 16Hoven op abstract niveau
weergegeven, zodat de uitgangspunten voor het bestemmingsplan bestuurlijk kunnen worden vastgesteld als
Startnotitie bestemmingsplan.
De feitelijk detaillering, planvorming en uitvoering vinden de
komende 10 jaar plaats, op basis van het nieuwe bestemmingsplan.
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2. Nieuwe ontwikkelingen
2.1 Nieuw Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (R.T.H.A.)

Luchthaven R.T.H.A. bereidt de aanvraag voor van een
nieuw Luchthavenbesluit dat, na besluitvorming door de
minister van I&M en de Tweede Kamer, naar de huidige
verwachting medio 2018 in werking zal treden. Voor de
beschrijving van de varianten voor het te nemen Luchthavenbesluit, alsmede voor de daarmee gepaard gaande milieueffecten, wordt verwezen naar de stukken uit dat dossier.
Hier wordt slechts het volgende punt behandeld, dat van
invloed is op de ruimtelijke ontwikkeling van Park 16Hoven.
Door het te verwachten Luchthavenbesluit Rotterdam The
Hague Airport worden na medio 2018 andere geluidscontouren van toepassing voor Park 16Hoven. Dit is het gevolg
de Wet Luchtvaart, waarbij een nieuwe rekenmethodiek
van kracht is geworden en een andere geluidseenheid voor
luchtvaartgeluid. Er gaan óók nieuwe geluidscontouren
gelden bij een luchtvaartbesluit over de variant waarin de
luchthaven niet uitbreidt en de huidige geluidsruimte gelijk
blijft.
Een belangrijk verschil met vorige, middels besluiten vastgestelde, geluidscontouren is dat het helikopterverkeer anders wordt meegenomen in de berekening. Het helikoptergeluid wordt bij de toekomstige geluidscontouren berekend
op basis van de feitelijke vliegroutes (radartracks). Voor-
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heen werd het berekend op basis van een meer theoretisch
model, waarbij de helikopters verondersteld werden in
dezelfde richting als de grote luchtvaart op te stijgen en te
landen. De nieuwe berekening geeft bij Park 16Hoven een
‘uitstulping’ in de geluidscontouren te zien.
Na inwerkingtreding van de nieuwe contouren medio
2018 ontstaat, met én zonder uitbreiding van de luchthaven, de volgende situatie. In een klein deel van Park
16Hoven mogen, als gevolg van de toekomstige 56 Lden
geluidscontour, geen geluidgevoelige bestemmingen zoals
woningen meer worden gerealiseerd. De toekomstige 48
Lden geluidscontour komt over bijna geheel Park 16Hoven
te liggen. Tussen de toekomstige 56 Lden en de 48 Lden
geluidscontour moeten nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig
worden afgewogen. De minister van I&M is er wettelijk aan
gehouden een afweging te maken. Het ministerie van I&M
heeft per brief aangegeven niet voornemens te zijn beperkingen op te leggen. De provincie Zuid-Holland heeft in
de Actualisatie Visie Ruimte en Mobiliteit van 2016, die op
12 januari 2017 in werking is getreden geen beperkingen
opgelegd op dit punt. Hoewel Park 16Hoven geen nieuwe
ontwikkeling is in die zin dat over de realisatie van deze woningbouwlocatie reeds productieafspraken met het rijk zijn
gemaakt en zij juridisch-planologisch al bestaat, is de wijk
nog niet gereed en vraagt de ligging nabij de luchthaven
om zorgvuldig handelen ten aanzien van het huisvesten
van mensen.
Geluid en gezondheid
Wonen in een gebied met hoge geluidsbelasting kan op de
lange termijn negatieve effecten op de gezondheid hebben
(zoals hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten). Ook regelmatige slaapverstoring is onwenselijk voor de gezondheid.
In Park 16Hoven is sprake van een relatief hoge geluidsbelasting. De mate waarin iemand geluid als hinder ervaart,
verschilt per individu. Het is bekend dat de houding ten opzichte van de luchthaven van invloed is op de hinderbeleving. Bij een positieve houding wordt het geluid makkelijker
geaccepteerd. Is er sprake van ergernis of onvrijwilligheid,

dan wordt het geluid minder goed verdragen en zijn de
effecten op het welbevinden groter.
Het valt te verwachten dat dichter bij de 56 Lden contour
meer mensen geluidshinder zullen ervaren. Een mogelijke
maatregel in de planvorming is ervoor te kiezen de woningdichtheid dicht bij de 56 Lden contour te verkleinen, zodat
minder mensen worden blootgesteld. Een andere mogelijke
maatregel is om vrije sector huurwoningen toe te passen.
Huren in de vrije sector bevordert de keuzevrijheid voor de
individuele bewoner om op deze locatie met relatief hoge
geluidsbelasting te wonen. Tot slot kan het bieden van een
hoge omgevingskwaliteit in de woonomgeving een positieve rol spelen bij de beleving van de woonsituatie.
In hoofdstuk 3 wordt bij de scenario’s, afwegingen en
voorstellen voor de concrete plandelen rekening gehouden
met de nieuwe geluidscontouren. Tegelijkertijd speelt ook
onderstaande ontwikkeling, die juist vraagt om nieuwe
woningen c.q. woningbouwlocaties. In hoofdstuk 3 is bij de
scenario’s gezocht naar voorstellen waarbij beide aspecten
met elkaar in evenwicht worden gebracht.

2.2 Bevolkingsgroei en Rotterdamse woningbehoefte

Herwaardering van stedelijk wonen, de gunstige prijs-kwaliteitverhouding van woningen, de bloei van cultureel en
culinair leven en de kwaliteitsimpuls van de buitenruimte
maken Rotterdam steeds meer populair als woonplaats.
Onze stad zit in de lift.
De toegenomen populariteit maakt dat de stad ook de komende jaren sterk groeit. De verwachting is dat de bevolking met circa 47.000 mensen toeneemt tot 2030. De stad
zal dan circa 676.000 inwoners hebben (zie ook Woonvisie,
koers naar 2030, agenda tot 2020).
Om deze groei te faciliteren zijn ruim 31.000 goede, nieuwe
woningen nodig. De vraag in het midden- en hoge marktsegment neem toe, zowel in de koop- als in de huurmarkt.

Rotterdam is dan ook op zoek naar binnenstedelijke gebieden waar de groei van de stad op een zorgvuldige manier
gefaciliteerd kan worden.
Om de ruimte in de stad zo efficiënt mogelijk te gebruiken
en zo veel mogelijk mensen van de nabijheid van hoogwaardig openbaar vervoer te laten profiteren, is verdichting
van woningbouwlocaties nabij openbaar vervoer punten
wenselijk. Hof van Maasdam ligt nabij de metrohaltes
Melanchtonweg en Meijersplein. Het is vanuit deze optiek
wenselijk hier een woonprogramma in hogere dichtheden te
ontwikkelen, in plaats van veel kantoren.
Woonwensen veranderen; de vraag naar vrije sector
huurwoningen (midden- en hoge segment) is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Ook voor de toekomst verwacht
Rotterdam een aanhoudende vraag. Meer diversiteit in het
woonprogramma, dat aansluit op de behoefte van consumenten, is in Park 16Hoven wenselijk.

2.3 Ontwikkelingen in de detailhandel
Schaalvergroting in de detailhandel, gewijzigd koopgedrag
en de ontwikkeling van internet hebben de detailhandelsmarkt erg veranderd.
De consument is tegenwoordig goed geïnformeerd via
internet en doet meer online aankopen.
Daarnaast is de consument mobieler en bereid grotere
afstand af te leggen voor goede winkelvoorzieningen. Men

is kritisch én gericht op gemak, steeds vaker kiest men voor
grotere en ruim opgezette supermarkten en supermarktcentra. Om die reden is de omvang van nieuwe moderne
supermarkten gegroeid, er vindt schaalvergroting plaats.
Daarmee is ook een grotere omzet per vestiging nodig.
Dit alles leidt landelijk en dus ook in Rotterdam tot de
noodzaak om scherp te kijken naar de noodzaak van nieuw
te realiseren detailhandel, om (toekomstige) leegstand te
voorkomen.
Het Rotterdams detailhandelsbeleid is gericht op het
behoud en ontwikkelen van toekomstbestendige winkelgebieden. Uitgangspunt is dat supermarkten van groot belang
zijn voor het functioneren van de winkelgebieden, door de
aantrekkingskracht die deze winkels hebben op consumenten. Met de aantrekkingskracht van supermarkten in winkelgebieden, kunnen ook andere speciaalzaken profiteren van
de aangetrokken koopkracht. Om die reden wordt vanuit
het stedelijk detailhandelsbeleid niet ingezet op de ontwikkeling van solitaire supermarkten, maar op een concentratie van winkels in toekomstbestendige winkelgebieden.
De vraag die nu voor ligt is of en in welke vorm winkelvoorzieningen in Park 16Hoven nog reëel en haalbaar zijn. In
hoofdstuk 3.4 wordt onderzocht wat deze ontwikkelingen
betekenen voor Park 16Hoven en voor het geplande centrum van de wijk.

2.4 Ontwikkelingen in de kantoren- en bedrijvenmarkt

De kantorenmarkt is sinds het masterplan van 2003 ingrijpend veranderd. Door ontwikkelingen als flexwerken en het
grote aanbod aan kantoren dat in den lande op de markt is
gekomen, is de kantorenmarkt niet alleen verzadigd, maar
zelfs overvoerd. De behoefte aan nieuwe kantorenlocaties
is beperkt. Op diverse locaties wordt gewerkt aan het transformeren van kantoren naar andere functies. Nieuwe kantorenlocaties worden niet, of slechts zeer beperkt toegestaan
in het huidige rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid.
De in 2003 gepresenteerde lange termijn visie voor Hoog
16Hoven, die voorzag in een groot kantorenprogramma,
is onder andere daarmee achterhaald. Naast dat een
aantal van de vestigingsfactoren niet zijn opgetreden
(geen HSL-shuttlestop, geen verplaatsing van de terminal
Rotterdam The Hague Airport naar de oostzijde van het
luchthaventerrein), is er geen behoefte meer aan het aldaar
gedachte grote kantorenprogramma.
De Provincie Zuid-Holland onderzoekt momenteel de
marktbehoefte voor de bedrijventerreinen binnen het provinciaal gebied. De verwachting is dat de behoefte beperkt
is, zodat de noodzaak tot uitbreiding van bedrijvenlocaties
de komende periode beperkt zal zijn.
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3. Scenario’s en voorstellen voor de deelgebieden
In dit hoofdstuk worden de beschreven nieuwe ontwikkelingen in verband gebracht met de specifieke deelgebieden
van 16Hoven, hetgeen resulteert in voorstellen voor het al
dan niet aanpassen van het masterplan en (daarna) het
bestemmingsplan.

3.1 Park 16Hoven ten zuiden van de Van der
Duijn van Maasdamweg
Zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht loopt vanaf medio 2018
(verwachte datum inwerkingtreding Luchthavenbesluit) de
48 Lden geluidscontour over bijna geheel Park 16Hoven,
óók zonder uitbreiding van de luchthaven. Tussen de 56
Lden en 48 Lden contour is het van belang zorgvuldig af
te wegen, ook al betreft Park 16Hoven een reeds besloten
ontwikkeling.
In het deel ten zuiden van de Van der Duijn van Maasdamweg, de hoofdontsluiting van Park 16Hoven, zullen medio
2018 ruim 680 woningen bewoond zijn, zullen circa 140 woningen in aanbouw zijn en zal voor circa 80 woningen een
omgevingsvergunning zijn aangevraagd.
In het zuidelijk plandeel blijven dan nog ruim 120 te ontwikkelen woningen over. Deze 120 woningen completeren de

Reijsendaal

Hof van Maasdam

Buitenplaats
Vijverbuurt

Bovenbeek

Rietzoom

De buurten van Park 16Hoven
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reeds bestaande buurten Bovenbeek (ca. 32 woningen), en
Rietzoom (ca. 35 vrije kavels). Daarnaast betreft het 2 van
de 3 gebouwen van De Buitenplaats (ca. 53 woningen).
Het 3e gebouw van De Buitenplaats ligt buiten de relevante contouren, net als 11 van de 46 vrije kavels Rietzoom.
Bovenstaande woningen zijn niet nabij de 56 Lden-contour
voorzien.
Afweging en keuze
Het is onwenselijk om “gaten” te laten vallen in de reeds
bestaande woonbuurten waar de huidige bewoners van
Park 16Hoven nu met veel plezier wonen. Daarnaast betreft het woningen met een uitstekende omgevingskwaliteit,
door hun ligging in de groene en waterrijke buurten, nabij
een basisschool, of door hun ligging in het park (Buitenplaats Park 16Hoven).
Dit overwegende is het voorstel geen veranderingen aan
te brengen in het masterplan en bestemmingsplan voor de
plandelen van Park 16Hoven ten zuiden van de Van der
Duijn van Maasdamweg: Vijverbuurt, Bovenbeek, Rietzoom
en De Buitenplaats.

3.2 Schipholstraat
Het voormalig Buurthuis Landzicht aan de Schipholstraat
76-80 van Woningcorporatie Woonstad staat leeg. De locatie ligt ten noorden van de Van der Duijn van Maasdamweg,
tussen de toekomstige 56 Lden en de 48 Lden geluidscontouren, waardoor een zorgvuldige afweging aan de orde
is. Woonstad heeft de gemeente verzocht de bestemming
maatschappelijke voorzieningen te vervangen door wonen.
De intentie is sloop-nieuwbouw. Het gaat om circa 28 eengezinswoningen van maximaal 3 lagen. Het kunnen huurof koopwoningen worden.

3.3 Reijsendaal
De te ontwikkelen woonbuurt Reijsendaal ligt ten noorden
van de Van der Duijn van Maasdamweg, tussen de toekom-

stige 56 Lden en de 48 Lden geluidscontouren, deels nabij
de 56 Lden contour, waardoor een zorgvuldige afweging
aan de orde is. Voor een deel ligt Reijsendaal binnen de
toekomstige 56 Lden contour, waarbinnen geen geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen meer gerealiseerd
kunnen worden.
Er zijn 3 scenario’s met referentiebeelden opgesteld, die
onderling verschillen, maar op twee punten overeenkomen:
géén woningbouw binnen de toekomstige 56 Lden contour
én het handhaven van een strook beplanting ten zuiden
van het luchthaventerrein, een wens die is geuit door de
huidige bewoners van Park 16Hoven.
Afweging en keuze Reijsendaal
Voorstel is de keuze voor scenario 1. Met deze sterke
verkleining van het oppervlak dat bestemd wordt voor woningbouw, waarbij slechts een zone van één bouwblok diep
langs de Van der Duijn van Maasdamweg bebouwd wordt,
in een lage dichtheid van 10-20 woningen per hectare,
wordt het aantal toekomstige bewoners nabij de 56 L-den
contour het sterkst verkleind. Het woningaantal vermindert
van ruim 310 in het huidige plan naar circa 140. Door een
deel van de woningen in de vrije sector huur te realiseren,
wordt niet alleen ingespeeld op een grotere keuzevrijheid
en flexibiliteit voor bewoners nabij de 56 Lden geluidscontour, maar wordt ook een woonproduct toegevoegd waar
vraag naar is.
Stedenbouwkundig wordt de Van der Duijn van Maasdamweg als “oprijlaan” naar De Buitenplaats nog steeds
begeleid door bebouwing aan beide zijden. Alle woningen
hebben een goede woonomgevingskwaliteit, want liggen óf
aan een brede groene laan, óf aan het gebied dat gereserveerd wordt voor zich aandienende bestemmingen in de
sfeer van kwekerij, sport, nutstuinen e.d. Dit gebied levert
niet alleen een bijdrage aan de woonkwaliteit voor de aanliggende woningen, maar vervult hiermee ook een functie
voor de stad. Nabij de luchthaven wordt de strook met bestaande beplanting gehandhaafd, een omgevingskwaliteit
voor de woningen en een wens van de huidige bewoners
van Park 16Hoven.

Op de volgende pagina’s 19 t/m 21 worden de verschillende scenario’s voor Reijsendaal toegelicht
Reijsendaal 1: wonen + reservering zone voor extensieve functies

Scenario 1 heeft de volgende kenmerken:
• Sterke verkleining van het oppervlak dat bestemd wordt
voor woningbouw, waarbij slechts een zone van één
bouwblok diep langs de Van der Duijn van Maasdam
bebouwd wordt, in een lage dichtheid van 10-20 won/ha
• In deze lage dichtheid is naast koop ook een deel vrije
sector huur mogelijk.
• Stedenbouwkundig wordt de Van der Duijn van
Maasdamweg als ‘oprijlaan’ naar De Buitenplaats toch
nog steeds begeleid door bebouwing aan beide zijden.
Het concept van de “oprijlaan” naar De Buitenplaats is
een belangrijk uitgangspunt geweest in het masterplan
van Park 16Hoven.

• Tussen de te handhaven beplantingsstrook en de
woningbouw blijft een gebied van een substantieel
formaat over, dat gereserveerd wordt voor
bestemmingen in de sfeer van kwekerij/bomendepot,
sport, nutstuinen e.d. Mocht er behoefte zijn
aan locaties voor één van deze extensieve, nietgeluidgevoelige functies, dan kan het terrein daarvoor
ingezet worden. Dergelijke functies verenigen zich met
en bieden extra kwaliteit aan een woonwijk.
• De hier te realiseren woningen hebben een hoge
omgevingskwaliteit: zij liggen óf aan een zeer brede
groene laan, óf aan de voorzieningenstrook met
daarachter de te handhaven beplantingsstrook.
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Reijsendaal 2: wonen lage dichtheid

Scenario 2 heeft de volgende kenmerken:
• Het gebied tot aan de 56 Lden contour bebouwen in een
erg lage dichtheid, 10-15 woningen per hectare. Bij deze
lage dichtheid ligt een deel vrije kavels voor de hand.
• Stedenbouwkundig wordt de Van der Duijn van
Maasdamweg als ‘oprijlaan’ naar De Buitenplaats nog
steeds begeleid door bebouwing aan beide zijden.
• Het gebied dat binnen de 56 Lden contour valt, wordt
aangelegd als parkje.
• De hier te realiseren woningen hebben een hoge
omgevingskwaliteit: zij liggen óf aan een zeer brede
groene laan, óf aan/in de nabijheid van een parkje.
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Reijsendaal 3: wonen, nadruk huur

Scenario 3 heeft de volgende kenmerken:
• Langs de Van der Duijn van Maasdamweg bouwen in
een lage dichtheid, 10-20 woningen per hectare, zodat
de ‘oprijlaan’ naar de Buitenplaats aan beide zijden
wordt afgemaakt. Hier is koop met een deel vrije sector
huur mogelijk.
• Daarachter wordt het gebied tot aan de 56 Lden contour
bebouwd in de dichtheid van 25-35 woningen, waarbij
voornamelijk vrije sector huur wordt toegepast.
• Het gebied dat binnen de 56 Lden contour valt, wordt
aangelegd als parkje.
• De hier te realiseren woningen hebben een hoge
omgevingskwaliteit: zij liggen óf aan een zeer brede
groene laan, óf aan/in de nabijheid van een parkje.
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3.4 Hof van Maasdam
De te ontwikkelen buurt Hof van Maasdam ligt ten noorden
van de Van der Duijn van Maasdamweg in de invloedssfeer
van metrostations Melanchtonweg en Meijersplein. Door
die ligging is de locatie zeer geschikt om een bijdrage te
leveren aan de Rotterdamse woningvraag. De buurt ligt
ook tussen de 56 en de 48 Lden geluidscontour van de
luchthaven, waardoor een zorgvuldige afweging voor de
woonfunctie aan de orde is. De ligging ten opzichte van de
geluidscontouren luchtvaartverkeer is vergelijkbaar met de
ligging van de grotendeels gerealiseerde buurten Vijverbuurt en Bovenbeek.

delde van ca. 60 woningen per hectare. Hierbij is het mogelijk om aan de zijde van de 56 Lden contour en aansluitend
op de bestaande lintbebouwing aan de Bovendijk een meer
ontspannen dichtheid toe te passen, terwijl in het gebied
daartussen de woningdichtheid aan de hoge kant van de
bandbreedte wordt gekozen. Op die manier wordt stedenbouwkundig aangesloten op de woningbouw in Reijsendaal
en de bestaande woningen aan de Bovendijk. Ook wordt
een stedenbouwkundige verdichting in het centrum bereikt.
Een start daarmee is gemaakt met het hogere woongebouw De Parkmeester dat momenteel aan de zuidzijde van
de Van der Duijn van Maasdamweg gerealiseerd wordt.

Het moment is nu gekomen om Hof van Maasdam geheel
te activeren in het bestemmingplan, ten behoeve van realisatie de komende 10 jaar.

Tot slot is het volgende van belang voor Hof van Maasdam.
Regelmatig wordt gevraagd of bij het bouwen de op locatie
aanwezige beplanting kan worden behouden. Het betreft
onder andere de windsingels die stonden rond de voorheen
aanwezige sportvelden die al jaren verdwenen zijn. De mogelijkheid om beplanting te behouden is eerder onderzocht
bij de ontwikkeling van de Vijverbuurt, Bovenbeek en Rietzoom, waar de gemeente dit ook graag wilde. Dit is echter
niet mogelijk gebleken. Ten behoeve van woningbouw dient
het terrein voorbelast te worden, zodat wegen, tuinen en
rioleringen niet verzakken. Hiertoe wordt een laag van 1 tot
2 meter zand opgebracht voor een periode van minimaal
een jaar. Voor het handhaven van beplanting zouden terreinen niet bebouwd kunnen worden en brede stroken moeten
worden vrijgehouden van voorbelasting, ook wel partiële
voorbelasting genoemd. Ook dán heeft de invloed van het
zandpakket op bestaande beplanting, die in de eindefase
van zijn levensduur is, tot gevolg dat die beplanting op korte of iets langere termijn afsterft. Een ander effect dat kan
optreden is ongelijkmatige nazakking van de ondergrond,
doordat delen van het terrein niet voorbelast zijn.

Gezien de ontwikkelingen op de kantorenmarkt is de
insteek om het programma aan kantoren geheel te laten
vervallen en alleen nog in te zetten op woningbouw en
centrumvorming (hoofdstuk 3.3).

Om deze reden wordt bij de ontwikkeling van een nieuwe
woningbouwlocatie het gebied in verband met de voorbelasting veelal vrijgemaakt van beplanting. Na realisatie van
de woningen wordt nieuwe beplanting aangebracht.

Met het kiezen van dit scenario neemt het woningaantal in
Hof van Maasdam toe met circa 120 woningen, terwijl het
kantorenprogramma vervalt. In combinatie met de afname
van woningen in Reijsendaal neemt het totale woningaantal
met ca. 50 woningen af.

Afweging en keuze
Voorgesteld wordt een middenweg te bewandelen, met
evenwicht tussen het rekening houden met de geluidscontouren en het benutten van de locatie nabij RandstadRail
(metro) voor woningbouw. Dit kan door te kiezen voor de
categorie van 50-80 woningen per hectare, met een gemid-

Op de volgende pagina’s 23 t/m 26 worden de verschillende scenario’s voor Hof van Maasdam toegelicht

In het masterplan 2003 maakt ongeveer een kwart van Hof
van Maasdam al deel uit van de actieve masterplankaart
en het bestemmingsplan, met een mix van wonen, voorzieningen, buurtgebonden detailhandel en wat horeca. De
andere driekwart van Hof van Maasdam is in 2003 onderdeel van de lange termijn visie Hoog 16Hoven, planvorming
na 2015. Het gaat om een mix van wonen, voorzieningen
en heel veel kantoren. Het hele gebied Hof van Maasdam
heeft een stedelijk karakter.

Voor Hof van Maasdam zijn 4 scenario’s opgesteld ten
behoeve van de afweging. Gezocht is naar woonmilieus
in verschillende dichtheden, die elk op hun eigen wijze
kunnen inspelen op de kernkwaliteit van Park 16Hoven:
het groene karakter, waarin statige lanen en informele
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binnenwerelden elkaar afwisselen. Deze kernkwaliteit kan
op alternatieve wijze ook in hogere dichtheden worden
bereikt dan nu is gerealiseerd, mits parkeren anders wordt
opgelost. In de scenario’s worden de beoogde dichtheden
met bijbehorende referentiebeelden getoond.

Dit woonmilieu heeft een meer stedelijke groene setting die
aansluit bij het groene woonmilieu van Park 16Hoven, óf
doordat de dichtheden lager zijn, óf doordat half verdiepte
en/of overbouwde en/of gebouwde parkeeroplossingen
worden toegepast voor het realiseren van groene binnenwerelden. Daarnaast wordt Hof van Maasdam doorsneden door het Westerdijkpark, het park boven en naast de
ondergronds lopende HSL, dat aansluit op de drie zuidelijke
delen van het Westerdijkpark en kwaliteit biedt aan de
woonomgeving.
Tot slot leent dit woonmilieu zich goed voor de realisatie
van een substantieel deel vrije sector huurwoningen, een
product waar vraag naar is en dat bewoners flexibiliteit
biedt in hun woonkeuze nabij de luchthaven.

Hof van Maasdam 1: dichtheid 25-35 woningen per hectare

Scenario 1 heeft de volgende kenmerken:
• Dichtheid van 25-35 woningen per hectare, dit betreft
een voortzetting van het groene en gewaardeerde
woonmilieu in vrij lage dichtheden, dat momenteel
gerealiseerd wordt.
• De woningdichtheid is lager of gelijk aan in het
oorspronkelijk masterplan, waarin deze echter
gecombineerd was met een zeer groot programma aan
kantoren en voorzieningen.
• In deze dichtheid is een combinatie van koop en vrije
sector huur mogelijk.
• Het aantal geluidgehinderden is het kleinst.

• De eerder gedachte stedelijkheid op deze locatie
vervalt.
• Het specifieke locatiekenmerk van de ligging nabij
hoogwaardig openbaar vervoer wordt niet benut, de
bijdrage aan de Rotterdamse woningvraag is het kleinst
van de scenario’s.
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Hof van Maasdam 2: dichtheid 35-50 woningen per hectare

Scenario 2 heeft de volgende kenmerken:
• Programma kantoren vervalt
• Dichtheid van 35-50 woningen per hectare. Het groene
karakter wordt deels bereikt door het toepassen van
een relatief lage dichtheid. Voor een ander deel biedt
de toepassing van slimme parkeeroplossingen, half
verdiept en/of overbouwd, de mogelijkheid het groene
karakter vorm te geven.
• In deze dichtheid is een combinatie van koop en een
aanzienlijk deel vrije sector huur mogelijk.
• Deze dichtheid speelt beperkt in op de nabijheid van
de metro; er wordt geen extra bijdrage geleverd aan de
Rotterdamse woningbouwopgave.
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BUITEN STEDELIJK
BINNEN GROEN

N

Ca. 80 woningen / Ha

ORMEEL
Hof van Maasdam 3: dichtheid 50-80 woningen per hectare
NEN-

EN
Ha

Project

PARKSTAD
Jaar

2017 - ?
Aantal woningen

250 WONINGEN
Parkeeroplossing

MAAIVELD INTERN
Sfeer en Beeld

BUITEN STEDELIJK
BINNEN GROEN
Ca. 80 woningen / Ha

Scenario 3 heeft de volgende kenmerken:
• Programma kantoren vervalt
• Dichtheid van 50-80 woningen per hectare. In deze
dichtheden wordt het groene karakter van groene
lanen en binnenwerelden grotendeels bereikt door
het toepassen van alternatieve parkeeroplossingen,
zoals half verdiept en/of overbouwd en/of gebouwd,
waarop of waarnaast de groene binnenwerelden worden
gerealiseerd.
• In deze dichtheid is een combinatie van vrije sector huur
en koop mogelijk.

• De sfeer is stedelijker, het specifieke locatiekenmerk
van de ligging nabij hoogwaardig openbaar vervoer
wordt benut, er wordt een beperkte bijdrage aan de
Rotterdamse woningvraag geleverd.
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Hof van Maasdam 4: dichtheid vanaf 80 woningen per hectare
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Jaar
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Parkeeroplossing

HALF VERZONKEN
Sfeer en Beeld

OP ZICHZELFSTAANDE
GESCHAKELDE
CPO (GEZINS)
APPARTEMENTEN
Ca. 150 woningen / Ha

Scenario 4 heeft de volgende kenmerken:
• Programma kantoren vervalt
• Dichtheid van 80 of meer woningen per hectare. Dit
is een woonmilieu met een hoogstedelijk karakter,
waar de groene uitstraling bereikt wordt door de
parkeeroplossingen geheel in gebouwde vorm in
te passen. Op die manier worden de groene lanen
afgewisseld met groene binnenwerelden met een
moderne stedelijk uitstraling.
• Ook in deze dichtheid is een combinatie van vrije sector
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huur en koop mogelijk.
• Het specifieke locatiekenmerk van de ligging nabij
hoogwaardig openbaar vervoer wordt optimaal benut
en er wordt een maximale bijdrage geleerd aan de
Rotterdamse woningvraag. Er worden ook meer
mensen tussen de 56 Lden en 48 Lden contour
gehuisvest.

3.5 Detailhandel, centrumvorming
Centrumvorming, vertrekpunt 2003
Het masterplan 2003 en het vigerend bestemmingsplan
gaan uit van een centrum van Park 16Hoven aan weerszijden van de bocht in de Van der Duijn van Maasdamweg, in
de buurten Bovenbeek en Hof van Maasdam.
Het centrum van de wijk zou kunnen bestaan uit maximaal
2.300 m2 winkelvoorzieningen, maximaal 3.000 m2 maatschappelijke voorzieningen, maximaal 600 m2 horeca,
naast het grote programma aan kantoren dat in het overige
deel van Hof van Maasdam was gepland.
De vraag die voorligt, is of en in welke vorm de winkelvoorzieningen, gezien de veranderingen in het consumentengedrag, nog realistisch en haalbaar zijn. En wat dit betekent
voor de centrumvorming, vooral voor het noordelijk deel in
Hof van Maasdam. De zuidkant van het centrum wordt al
gevormd door de Basisschool Park 16Hoven en de ruimten
voor voorzieningen in de plint van het de in aanbouw zijnde
woongebouw De Parkmeester.

Marktmogelijkheden scenario’s

Vraagstelling detailhandelsonderzoek
Om een helder en deskundig beeld te krijgen van de mogelijkheden voor detailhandel, is een adviesbureau (BRO)
gevraagd om een analyse uit te voeren en een advies op te
stellen naar de distributieve haalbaarheid en wenselijkheid
van detailhandel in Park16Hoven. Gevraagd is:
• Welke mogelijkheden zijn er voor winkelvoorzieningen in
Park 16Hoven (aantal winkels, m² winkelvloeroppervlak,
branches, publieksgerichte voorzieningen)?
• Welke ruimtelijk-functionele scenario’s zijn
denkbaar, gebaseerd op ambitie, de uitgangspunten,
marktmogelijkheden, consumentenwensen en -gedrag,
etc.?
• Welke functie kunnen de winkelgebieden in de
omgeving van Park 16Hoven hebben voor de inwoners
van deze wijk?
Bestedingspotentieel en onderzochte scenario’s
In de rapportage is in beeld gebracht wat het verwacht
aantal inwoners betekent ten aanzien van koopkracht en
bestedingspotentieel. Op basis van de ligging ten opzichte van andere winkelgebieden in de omgeving (zoals de

Burgemeester Baumannlaan, Kleiweg en Peppelweg) en
gegevens ten aanzien van koopstromen zijn de mogelijkheden in beeld gebracht voor verschillende scenario’s. Een
centrale rol hierin spelen de supermarkten, de overige retailvoorzieningen zijn aanvullend, daar wordt meer globaal
op ingegaan.
• Scenario 0: Geen supermarkt en niet of nauwelijks
ander aanbod
• Scenario 1: Eén supermarkt, solitair of met enige
aanvullende voorzieningen:
-1a: Discountsupermarkt
-1b: Service-supermarkt
• Scenario 2: Twee complementaire supermarkten
(discount en service) met enige aanvullende
voorzieningen
Marktmogelijkheden detailhandel
Door verschil in type winkels (zowel qua aard als omvang)
is er bij de verschillende scenario’s qua aantrekkingskracht,
koopkrachtbinding, koopkrachttoevloeiing sprake van diverse parameters met een verschil in marktruimte tot gevolg.
In navolgende tabel is voor de verschillende scenario’s in
beeld gebracht wat de marktmogelijkheden zijn.
Uit de berekeningen komt naar voren dat er enige distributieve ruimte is aan te geven voor een solitaire discountsupermarkt (430-500 m2), een servicesupermarkt
(690-820 m2), of een combinatie van beide (1.1701.370m2). Die distributieve ruimte is echter te beperkt
voor supermarkten van een moderne omvang. Nieuwe
supermarkten hebben landelijk gemiddeld een omvang
van 1.250-1.750 m2 wvo (winkelvloeroppervlak), terwijl
discountsupermarkten al ca. 1.000-1.500 m2 wvo omvatten.
Dit houdt in dat de gerealiseerde omzet per m² wvo die
mogelijk is bij vestiging van moderne supermarkten aanzienlijk beneden het aangehouden landelijke gemiddelde
zal uitkomen.
Uit de berekeningen komt duidelijk naar voren dat het
consumentendraagvlak in Park 16Hoven sec te gering is
voor het normaal functioneren van een supermarkt van een
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moderne omvang. Supermarktaanbod in Park 16Hoven
zal in dat kader altijd een aanzienlijk deel van de omzet
van buiten de wijk moeten trekken, waarbij de vraag is in
hoeverre dat reëel is.
In de rapportage is per scenario een nadere toelichting
gegeven. Daarbij wordt geconstateerd dat alle scenario’s
vanuit omzetpotentieel weinig reëel zijn. Verder wordt
opgemerkt dat het ook sterk afhangt van de formule die de
supermarkt zou gaan exploiteren. Supermarkten met een
grotere uniciteit (die dus nog niet in de omgeving aanwezig zijn) hebben meer kans van slagen dan supermarkten
die al in de omgeving te vinden zijn. Specifiek voor een
discount supermarkt wordt geconstateerd dat dit type maar
in beperkte mate lijkt aan te sluiten bij het karakter van de
wijk en haar bewoners.
Voor een basis boodschappencentrum is het naast de
aanwezigheid van een supermarkt gewenst dat ook andere
speciaalzaken een plek hebben. Voor levensmiddelenspeciaalzaken geldt landelijk echter dat het aantal gestaag afneemt, doordat het marktaandeel van supermarkten steeds
groter wordt. Meer gespecialiseerde en/of hoogwaardige
speciaalzaken hebben een relatief groot consumentendraagvlak nodig en zijn daarom tegenwoordig vooral gevestigd in grotere winkelcentra. Omdat de omringende grotere
winkelcentra al veel speciaalzaken herbergen, wordt het
perspectief voor dergelijke winkels in het voorzieningencluster van Park 16Hoven niet groot geacht.
Alternatieve detailhandelsscenario’s
Uit de analyses van de gehanteerde scenario’s is naar
voren gekomen dat de vestiging van een reguliere discount
of service-supermarkt in combinatie met andere levensmiddelenspeciaalzaken in het beoogde voorzieningencentrum
van Park 16Hoven zeer waarschijnlijk geen haalbare kaart
is. Voor een compleet beeld is naast de scenario’s ook nog
bekeken of er eventuele mogelijkheden zijn voor een versmarktachtig cluster van speciaalzaken, een meer bijzondere biologische supermarkt of een kleinschalige super-
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markt zoals Spar of Coöp e.d. Ook voor deze alternatieven
blijken de marktmogelijkheden niet positief te zijn:
• Ten aanzien van een versmarktachtig cluster lijken
de kansen nihil. In z’n algemeenheid geldt dat het
aantal speciaalzaken steeds verder afneemt en
het marktaandeel van de supermarkten toeneemt.
Speciaalzaken worden veelal ook in combinatie met
een supermarkt bezocht en zonder supermarkt als
publiekstrekker in de buurt, is het vaak moeilijk voor
speciaalzaken. Doorrekening van deze optie laat geen
positief beeld zien.
• De kansrijkheid van een biologische supermarkt
is ook beperkt, doordat een dergelijke supermarkt
consumenten uit een relatief groot gebied moet zien aan
te trekken. Ongeveer 60% van de omzet zou dus van
buiten de wijk moeten komen en het is zeer de vraag of
een relatief kleine winkel dat kan behalen, mede gezien
de infrastructurele barrières tot de omgeving en het feit
dat er ook concurrerend aanbod in noordelijk Rotterdam
aanwezig is. Ook dit alternatief is daarmee niet erg
kansrijk.
• In kleinere marktgebieden zoals kleine kernen
functioneren soms kleinschalige supermarkten, met
name van formules zoals Spar. Ze worden door de
consument over het algemeen vooral als secondaire
of tertiaire supermarkt bezocht (voor de aanvullende
boodschappen). Dergelijke supermarkten kunnen door
specifieke omstandigheden (hoog prijsniveau, lage
huisvestings- en personeelslasten) toch bij een relatief
lage omzet per m² wvo functioneren. Uitgaande van
een winkel van 500 m² wvo, die zeer weinig omzet
van buiten de wijk zelf zal weten aan te trekken, zal
de winkel een koopkrachtbinding van 30-35% in Park
16Hoven moeten behalen. Een dergelijk percentage is
niet haalbaar gezien de aard en omvang van de winkel
in relatie met de concurrentie in de omgeving van de
wijk.

Conclusie mogelijkheden detailhandel Park 16Hoven
Op basis van het in januari 2017 opgeleverde onderzoek
blijkt dat er onvoldoende distributieve ruimte aanwezig
is voor de ontwikkeling van een volwaarding basis boodschappencentrum, met een moderne supermarkt en aanvullende dagelijkse winkelvoorzieningen. De distributieve
mogelijkheden komen voor een solitaire servicesupermarkt
uit op ca. 750 m2 wvo en voor een discountsupermarkt op
ca. 470 m2 wvo. Aangezien nieuwe, goed op de consumentenvraag aansluitende, moderne full service supermarkten
tegenwoordig een schaalgrootte hebben van ca. 1.2501.750 m2 wvo en discountsupermarkten van ca. 1.0001.500 m2 wvo, is de aangetoonde marktruimte niet toereikend om een moderne ontwikkeling te rechtvaardigen.
Het stedelijk detailhandelsbeleid is gericht op het behoud
en ontwikkelen van toekomstbestendige winkelgebieden.
Daarbij wordt gesteld dat de supermarkten van groot belang zijn voor het functioneren van de winkelgebieden, door
de aantrekkingskracht die deze winkels hebben op consumenten. Met de aantrekkingskracht van supermarkten in
winkelgebieden, kunnen ook andere speciaalzaken profiteren van de aantrokken koopkracht. Om die reden is het
beleid om niet in te zetten op de ontwikkeling van solitaire
supermarkten, maar op concentratie in de toekomstbestendige winkelgebieden, conform het detailhandelsbeleid uit
2013 en het beleid dat momenteel wordt geactualiseerd
(in overeenstemming met de detailhandelsagenda van de
metropoolregio).

vigerend bestemmingsplan. Hiermee is bij (toekomstige)
bewoners) de indruk gewekt dat er te zijner tijd detailhandelsvoorzieningen in de wijk zouden komen. Op basis van
dit gegeven wordt in deze specifieke situatie een uitzondering gemaakt op het detailhandelsbeleid en wordt een
supermarkt van circa 750 m2 opgenomen in de actualisatie
van het masterplan en planologisch mogelijk gemaakt in
het bestemmingsplan.
Centrumvorming Park 16Hoven
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.
Bij de 4.500 m2 die voormaatschappelijke voorzieningen
wordt bestemd, behoort bijvoorbeeld een tweede basisschool. Daarnaast wordt in het centrum 600 m2 voor horeca
bestemd. De horeca in Park De Buitenplaats blijft ook
gehandhaafd.

Specifieke situatie
Op basis van het onderzoek is een geheel compleet, compact en comfortabel boodschappencentrum niet haalbaar
in Park 16Hoven, maar hooguit een kleine solitaire supermarkt. De mogelijkheden voor winkelontwikkelingen in
Park 16Hoven zijn al jaren bekend in het Masterplan en het
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3.6 Hoog 16Hoven
Hoog 16Hoven is gelegen aan de noordzijde van Rotterdam, aan de Fairoaksbaan en tussen het vliegveld en het
RandstadRailstation (metro) Meijersplein. Bij het metrostation is een P&R gerealiseerd, die goed functioneert. In de
nabije toekomst wordt de A13/16 doorgetrokken en krijgt de
G.K. van Hogendorpweg een volledige ontsluiting op deze
snelweg. De locatie is hiermee goed ontsloten en op de
lange termijn liggen hier zeker goede kansen.
De komende 10-20 jaar zijn in de Rotterdamse regio echter
nog voldoende bestaande en reeds afgesproken ontwikkellocaties voor werkgelegenheid beschikbaar. Daarom is
het voorlopig nog niet wenselijk in Hoog 16Hoven functies
te ontwikkelen die in grote mate concurrerend zijn met
bestaand stedelijk vastgoed, of reeds in gang gezette ontwikkelingen elders in de stad.

Hoog 16Hoven, de komende 10 jaar
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De marktvraaganalyse voor de sectoren bedrijven, kantoren en winkels leidt tot de conclusie dat er voorlopig geen
ruimte is voor grootschalige nieuwe ontwikkeling van dit
gebied. De huidige functie bedrijven blijft de komende 1020 jaar het dominante gebruik.
Concreet betekent dit voor de komende 10 jaar in het
bestemmingsplan het volgende. Het bouwrijpe bedrijventerrein langs de Fairoaksbaan, dat zich langzamer ontwikkeld
heeft dan gedacht, wekt de laatste tijd toch weer interesse van potentiële klanten en blijft in ontwikkeling. Hier is
volop ruimte voor moderne en toekomstgerichte bedrijven
om zich binnen de huidige bestemming te vestigen. Ook
kunnen reeds bestaande bedrijven zich vernieuwen. In het
licht van het provinciaal en stedelijk beleid, waarin voldoende voorraad aan bedrijfsruimte is geconstateerd worden
de bestemmingen bedrijven en kantoren op twee nu nog

braak liggende kavels van de gemeente (binnen het huidige
bestemmingsplan HSL- Overschie) nog niet ingevuld. Zij
blijven voorlopig onbebouwd en de bestemming kantoren
en bedrijven wordt er afgehaald. Groeiend naar het idee
van de toekomstvisie Hoog 16Hoven (zie hierna) krijgen
twee andere percelen een bestemming in het kader van circulaire economie. Gedacht moet worden aan functies zoals
kwekerij/bomenbank, moderne grondbank e.d.
Vanwege het toekomstperspectief leent Hoog 16Hoven
zich voor gebiedsmarketing via evenementen en korte
intensieve trajecten die dit relatief onbekende gebied meer
onder de aandacht brengen. Middels kleinschalige, goed
onderbouwde innovatieve en adaptieve initiatieven die als
aanjager kunnen fungeren, kan geleidelijk aan de weg naar
de toekomst worden ingezet.

3.7 Hoog 16Hoven, lange termijn visie
Voor deze locatie, die in de toekomst nog beter ontsloten
zal zijn dan nu, na de aanleg van de A13/16, zullen zich
de verdere toekomst nieuwe kansen voordoen. Door de
ligging nabij de luchthaven en Randstadrail en de directe
ontsluiting op de A13/16 is het gebied niet alleen uitstekend ontsloten, maar ontstaat op termijn ook een nieuwe
stadsentree.
Op de langere termijn is Hoog 16Hoven een locatie waar
de Next Economy* zich kan gaan ontwikkelen. In een
ontspannen dichtheid is veel flexibiliteit in programmering
mogelijk, waardoor goed kan worden ingespeeld op de
toekomstige ontwikkelingen in de zakelijke productiesector
‘business to business’ en consumentendiensten ‘business
to consumer’. Zo kan gedacht worden aan functies in het

kader van de recycling en hergebruik, schone maakindustrie en een milieu dat meer gericht is op startups in het
gedachtegoed van de Next Economy. Door de ligging nabij
de luchthaven zijn vooral in het meest noordelijk deel, geen
functies wenselijk met een hoge arbeidsdichtheid.
Wellicht kan het huidige P&R terrein op termijn geïntensiveerd worden naar een Transferium.
Voor het plandeel ten zuiden van de Fairoaksbaan zijn
in de toekomst vooral kleinschalige bedrijven (langs de
Fairoksbaan) en woningbouw (aansluitend aan Hof van
Maasdam) een kansrijke invulling, waardoor een geleidelijke overgang wordt gecreëerd tussen het woon- en werkgebied. Het ligt in de lijn der verwachting dat de transformatie
het eerst ingezet zal worden rond de Fairoaksbaan en
vanaf de zuidzijde het in aansluiting op de nieuwe woonwijk
Park 16Hoven.

T

Toelichting op Next Economy *
De Next Economy is de transitie naar een circulaire
economie en een schone energiehuishouding. Dat gaat
via snelle technologische veranderingen. De Roadmap
Next Economy beschrijft deze veranderingen aan de
hand van 5 transitiepaden: Smart Digital Delta, Smart
Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society.
• Smart Digital Delta: alles wat de regio nodig heeft
om de dataproductiviteit te verhogen en de stap te
maken naar een digitale economie: betere digitale
verbindingen, netwerken, platforms en big data
• Smart Energy Delta: alles wat nodig om een
infrastructuur op te zetten voor hernieuwbare
energie: slimme netwerken, nieuwe schone
energiebronnen, CO2-opslag, conversie- en
opslagtechnologie
• Circular Economy: alles wat te maken heeft met
het gebruik en hergebruik van hulpbronnen en
reststoffen in de regio
• Entrepreneurial Region: alle bouwstenen voor
het goede, vooruitstrevende ondernemersklimaat
dat nodig is om de overgang naar een
nieuwe economie mogelijk te maken: nieuwe
ondernemingsmodellen, producten en diensten,
nieuwe samenwerkingsvormen, de ontwikkeling
en begeleiding van start ups, nieuwe wet- en
regelgeving
• Next Society: de acties die nodig zijn om de
inclusieve samenleving van de (nabije) toekomst
vorm te geven: ontwikkelingen in arbeidsmarkt,
onderwijs, coöperaties, burgerbewegingen en
nieuwe vormen van gemeenschappelijk (sociaal)
ondernemerschap en bezit.

Hoog 16Hoven, lange termijn visie
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De geluidscontouren zijn in de kaartbeelden op abstracte
wijze weergegeven. In dit rapport zijn de geluidscontouren
getoond met aangepaste helikopterroutes, in dit geval van
de 3c-variant. In het (ontwerp) bestemmingsplan worden de
formele geluidscontouren uit het (ontwerp) Luchthavenbesluit overgenomen.
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56 en 48 Lden geluidscontouren met aangepaste helikopterroutes
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Input vanuit Park 16Hoven voor het Luchthavenbesluit
In de gepresenteerde scenario’s en de uiteindelijke voorstellen zijn is geen woningbouw opgenomen binnen (alle
denkbare versies van) de 56 Lden geluidscontour.
Voor Park 16Hoven geldt wel: hoe minder geluid, hoe beter
48 Lden
de leefomgeving. Vanuit het perspectief van het project
Park 16Hoven wordt derhalve voorgesteld om het volgende
mee te geven voor het te nemen Luchthavenbesluit:
• In het definitieve
M.E.R. Rotterdam The Hague Airport
ge
eg
br
en de Taanvraag
Luchthavenbesluit doen verwerken
er
van de aangepaste vliegroutes voor helikopters,
zodat deze worden meegenomen in het te nemen
Luchthavenbesluit;
• Het realiseren van (een) extra meetpunt(en) voor geluid
in Park 16Hoven ten behoeve van het kunnen bewaken
van de geluidsbelasting, o.a. van helikopterverkeer.
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Optie aangepaste helikopterroutes
Op verzoek van de gemeente Rotterdam hebben R.T.H.A.,
de Traumaheli en de Luchtverkeersleiding onderzocht of
het mogelijk is de helikopters aangepaste routes te laten
terugvliegen, met minder hinder voor inwoners van Park
16Hoven. Hierbij wordt overdag meer gespreid gevlogen,
in de avond minder, en in de nacht niet teruggevlogen over
Park 16hoven, hetgeen het aantal slaapverstoringen zal
verminderen. Deze mogelijkheid is vertaald naar de geluidscontouren en heeft geleid tot licht aangepaste 56 Lden
en 48 Lden-contouren, die op abstracte wijze zijn weergegeven op de kaartjes in dit rapport.
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