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De welstandsparagraaf RDM-terrein is een nadere 
uitwerking van de Welstandsnota Rotterdam en heeft 
betrekking op het gehele RDM-terrein. Het RDM-terrein 
wordt ingesloten door het water van de Nieuwe Maas 
(noord), Waalhaven (oost/zuid), Heysehaven (west) en de 
wijk Heijplaat van de deelgemeente Charlois.

 Nominatie Rijksbeschermd Stadsgezicht
Het RDM-terrein, het vooroorlogse deel van Heijplaat 
en het Quarantaine-terrein zijn genomineerd als 
Rijksbeschermd Stadsgezicht. Veel van de gebouwen 
in deze drie gebieden zijn al of worden binnenkort rijks- 
of gemeentelijk monument. Kortom het RDM-terrein is 
onderdeel van het cultuurhistorische erfgoed waar met 
zorg mee moet worden omgegaan, en waar nieuwe 
ontwikkelingen zorgvuldig ingepast dienen te worden.

A. Inleiding

RDM-terrein, Heijplaat en QuarantaineterreinIndicatieve grens Rijksbeschermd Stadsgezicht 

Quarantaineterrein

Heijplaat

RDM-terrein
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Op 11 oktober 2012 is door het gemeentebestuur 
van de stad Rotterdam de Welstandsnota Rotterdam 
vastgesteld. Het RDM-terrein valt onder het gebiedstype 
Haven en Bedrijventerrein en is aangemerkt als 
ontwikkelingsgebied.

 Ontwikkelingsgebieden
Voor ontwikkelingsgebieden, zoals ook het RDM-
terrein, is de verandering van de gebouwde omgeving 
dermate ingrijpend, dat de gebiedstypen uit de nota 
geen uitgangspunt kunnen zijn voor de toetsing. Het 
is dan ook noodzakelijk voor ontwikkelingsgebieden 
een aanvullend kader op te stellen in de vorm van een 
welstandsparagraaf. In deze welstandsparagraaf kunnen 
de beeldkwaliteitseisen worden geformuleerd voor het 
beoogde karakter. 

Deze welstandsparagraaf vormt een nadere 
invulling van en tevens een aanvulling op de in de 
Welstandsnota geformuleerde gebiedsgerichte criteria. 
De uitgangspunten van welstandstoetsing, de vaste 
criteria, de sneltoetscriteria en de adviesprocedure via 
de Commissie voor Welstand en Monumenten blijven van 
kracht. Deze welstandsparagraaf wordt vastgesteld door 
de gemeenteraad, nadat het wettelijk voorgeschreven 
inspraaktraject is doorlopen. 

Het terrein heeft enerzijds een grote cultuurhistorische 
waarde: Op het RDM-terrein krijgen diverse gebouwen 
de status van Rijksmonument en het terrein wordt 
aangemerkt als Rijksbeschermd Stadsgezicht. 
Anderzijds is het ook een groot terrein dat opnieuw in 
gebruik genomen wordt, en waar nieuwe gebruikers 
bestaande gebouwen zullen willen aanpassen en nieuwe 
bebouwing zullen ontwikkelen.
Deze nieuwe gebruikers vinden een plek in een decor 
van diverse generaties bedrijfsbebouwing uit de RDM-
historie. Er ontstaat daarmee een hernieuwde dynamiek 
in het gebied die moet zorg dragen voor het behoud van 
het bijzondere bedrijfscomplex. Deze nieuwe dynamiek 
betekent ook dat na jaren van stilstand zich nieuwe 
bouw-, verbouw- en sloopinitiatieven aandienen. Hierbij 
zal steeds de vraag aan de orde komen in welke mate de 
ontwikkelmogelijkheden en eisen van nieuwe gebruikers 
zich verhouden tot de waarde van het bestaande 
erfgoed. 

Welstandsnota Rotterdam Koppeling met Welstandsnota Rotterdam Welstandsparagraaf RDM-terrein: ‘behoud en 
vernieuwing’
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Parallel aan de welstandsparagraaf is een nieuw 
bestemmingsplan voor de Waal- en Eemhaven 
opgesteld. Welstandparagraaf en bestemmingsplan zijn 
op elkaar afgestemd:
- In het bestemmingsplan zijn onder andere   
 stedenbouwkundige zaken vastgelegd die te maken
  hebben met de fysieke positionering van   
 de bebouwing in de locatie en het toegelaten   
 bouwvolume. Elementen zoals maximale hoogte   
 van de bebouwing, positie van de rooilijnen, maximale  
 bebouwingspercentage, parkeereis op eigen terrein  
 kunnen in het bestemmingsplan worden vastgelegd.
- In de welstandsparagraaf zijn de beeldkwaliteitseisen  
 geformuleerd waaraan de bebouwing moet   
 voldoen om een goede inpassing in de bestaande  
 omgeving te garanderen. De welstandsparagraaf   
 geeft in “woord en beeld” en voor de verschillende  
 schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het te   
 ontwikkelen stedenbouwkundige en architectonische  
 ontwerp. Het is een op de locatie afgestemd   
 toetsings- en referentiekader voor de architectonische  
 en stedenbouwkundige vormgeving.

 Fasering
Delen van het RDM-terrein hebben een nieuwe invulling 
gekregen. De herontwikkeling van het terrein volgt in 
hoofdzaak de contractvorming met nieuwe gebruikers. 
Op het moment dat er een contract gesloten is wordt 
een monumentaal pand opgeknapt of een terrein gereed 
gemaakt. Het RDM-terrein wordt hierdoor in meerdere 
fases kriskras door het gebied heen ontwikkeld. 

De welstandsparagraaf bouwt voort op:

- Cultuurhistorische verkenning RDM, Rotterdam –  
 CRIMSON architectural historians – februari 2005

- RDM; Stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan –  
 Palmbout Urban Landscapes – oktober 2009

-	 RDM;	Wayfinding	en	profilering	–	Mijksenaar	–	oktober		
 2010

- Werkplaats Dokhaven; Inrichtingsplan Dokhaven RDM  
 – Palmbout Urban Landscapes – december 2010

- RDM Entreegebied; RDM-West Stedenbouwkundige  
 randvoorwaarden – Palmbout Urban Landscapes –  
 februari 2011

- Beeldkwaliteiteisen; RDM-terrein – Palmbout Urban  
 Landscapes – mei 2011 

- Beeldkwaliteit op RDM – HbR – december 2011 
 
- Openbare ruimte RDM-terrein; Inrichtingsplan   
 openbare ruimte – Palmbout Urban Landscapes –  
 maart 2012

- RDM; Inrichtingsplan RDM-terrein, aanvulling   
 meubilair – Palmbout Urban Landscapes – mei 2012

Alle bovenstaande documenten zijn in opdracht van het 
Havenbedrijf Rotterdam t.b.v. de ontwikkeling van het 
RDM-terrein gemaakt.
Daarnaast zijn de volgende documenten relevant:

Proces, planning en fasering Relevante documenten

- Concept Toelichting Beschermd Stadsgezicht- Kees  
	 Volkers	Historische	en	Geografische	Publicaties-2012,		
 in opdracht van RCE

- Structuurvisie Stadshavens – Gemeente Rotterdam,  
 Havenbedrijf Rotterdam - 2011

- Nota uitgangspunten Nieuwe Dorp – Gemeente   
 Rotterdam- 2011  



RDM in 1958
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B.  Terreinbeschrijving en geschiedenis

De opkomst en ondergang van de Rotterdamse 
Droogdokmaatschappij heeft een enorm industrieel 
complex met grote cultuurhistorische waarde nagelaten 
en een monumentaal bijbehorend tuindorp voor de 
werknemers van de werf. Beide, dorp en werf, zullen als 
twee-eenheid worden aangemerkt als Rijksbeschermd 
Stadsgezicht.

De werf in zijn huidige opzet is het gevolg van een 
voortdurende reeks uitbreidingen en aanpassingen 
die gelijke tred hield met de schaalvergroting in de 
scheepsbouw.
De werf werd opgericht in 1903 en in de eerste decennia 
tot de tweede wereldoorlog groeide die uit tot een 
werfterrein rond de Dokhaven. In dezelfde periode werd 
ook het tuindorp Heijplaat gebouwd. Na de tweede 
wereldoorlog groeide de werf verder westwaarts uit en 
werd ook de Heysehaven aangelegd. 

Gedurende de geschiedenis van de werf werden 
regelmatig delen van de bebouwing vernieuwd en 
aangepast aan de voortgaande schaalvergroting in de 
scheepsbouwindustrie. De laatste nieuwe gebouwen 
dateren uit het einde van de jaren ’60.
Deze dynamiek vond een tussentijds einde bij het 
faillissement van RDM. Sinds enkele jaren wordt het 
terrein weer in gebruik genomen en herontwikkeld 
tot meer gemengd gebruikt gebied. Onderwijs, 
scheepsbouw, horeca, cultuur, overslag, offshore-
bedrijven en innovatieve bedrijvigheid vinden allen een 
plek op het uitgestrekte terrein.

Het is in de planvorming de ambitie voort te bouwen 
op de ruimtelijke karakteristieken en architectonische 
kwaliteiten die het terrein kenmerken. De monumentale 
bedrijfsbebouwing en de achtergelaten spoorrails, pieren 
en installaties zoals de scheepslift spelen hierin een 
bepalende rol.



10 Welstandsparagraaf RDM-terrein

Terloopse ordening
Dat er veranderingen op het RDM-terrein afkomen is niet 
nieuw. Op diverse plekken op het terrein zijn sporen te 
herkennen uit diverse tijdsperiodes van de RDM. Steeds 
opnieuw werd het terrein aangepast en uitgebreid. Een 
overkoepelend Masterplan is hier niet aan voorafgegaan. 
Deze geschiedenis van uitbreidingen en aanpassingen 
heeft twee havenbekkens -de Dokhaven en de 
Heysehaven-, het tuindorp Heijplaat en een enorm 
werfterrein met een terloopse schikking van een groot 
aantal hallen en gebouwen opgeleverd. 

De schikking van gebouwen biedt onvermoede 
ingekaderde vergezichten of heeft juist besloten 
ruimtes opgeleverd die mede bepalend zijn voor de 
aantrekkelijkheid van het RDM-terrein.

Waardevol erfgoed
Rond de Dokhaven zijn diverse tijdsepisodes uit de 
geschiedenis van RDM in één blik te vangen. Zowel 
vooroorlogse gebouwen als hallen uit de late jaren ’60 
staan hier bijeen.
De aanwezige bebouwing vormt daarmee een 
cultuurhistorisch relevant ensemble. Zowel grootschalige 
bedrijfshallen als het oude hoofdkantoor maken hiervan 
deel uit.
Meer naar het westen is de Scheepsbouwloods door 
zijn enorme omvang eveneens een belangwekkend 
onderdeel van het RDM-complex.

Naast de bebouwing wordt het terrein ook getekend door 
de vele restanten van de oude installaties: spoorrails, 
pieren, kadeconstructies in vele vormen, bordessen, 
snipperputten, al deze relicten vormen onderdeel van de 
geschiedenis van het terrein.

Besloten perspectief

Terloopse ordening
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Silhouet en tegenlicht

Silhouet en tegenlicht
De gebouwen zijn afwisselend in grootte, hoogte 
en dakvorm. Hierdoor ontstaat een wisselend 
bebouwingssilhouet. Vanaf de overzijde van de Maas 
levert dit met tegenlicht een imposant bebouwingsbeeld 
op. Maar ook op het terrein zelf, bijvoorbeeld rond de 
Dokhaven, is deze karakteristiek zichtbaar.

Richting van bebouwing
Op basis van een vanuit productielogica gestuurde 
groei van het complex is er een duidelijke ruimtelijke 
hoofdrichting ontstaan op zowel het westelijk als het 
oostelijk deel van het terrein.
Aan de westzijde volgt de bebouwing de richting van 
de voormalige scheepshellingen. Hier is de oriëntatie 
hoofdzakelijk noord-zuid gericht.
Aan de oostzijde is de bebouwing juist haaks op de 
Dokhaven geplaatst en is de oriëntatie oost-west.

Bebouwingsrichting
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Schaal van bebouwing
De grootte van de bebouwing op het terrein varieert 
van die van een klein schuurtje tot een meer 
dan tweehonderd meter lange loods. Opvallende 
karakteristiek aan deze diverse gebouwen is dat ze 
geen van alle schaalloos zijn. Door een zorgvuldige 
detaillering, het veelvuldig toepassen van baksteen 
als gevelmateriaal en een heldere ritmiek in de 
gevelvlakken tonen zelfs de grootste hallen een zekere 
kleinschaligheid -zonder zelf klein te worden.
De werkelijke omvang van diverse gebouwen is 
overigens niet altijd te overzien. De unieke maat 
van bijvoorbeeld de Scheepsbouwloods is des te 
intrigerender omdat deze niet overal in een keer is te 
overzien. Naar de werkelijke omvang blijft het gissen.

Samenhang door materiaal en vakmanschap
Karakteristiek aan vrijwel alle gebouwen is het 
architectonische vakmanschap dat deze gebouwen 
kenmerkt. Nergens (met uitzondering van het oude 
hoofdgebouw) overheerst de architectonische 
expressie het utilitaire doel, maar steevast zorgt een 
zorgvuldige detaillering en gevelcompositie voor 
een sterke architectonische expressie. Zelfs in de 
recentere betonnen gevelvlakken is werk gemaakt van 
deur- en raamdetails. De kwaliteit die in het ontwerp 
van de schepen werd gelegd werd zo ook in de 
bedrijfsbebouwing zichtbaar.
Het is dit vakmanschap door de jaren heen dat 
onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de huidige 
waardering voor het terrein en de gebouwen.

Architectonisch vakmanschap

Innovation Dock (voormalige Machinefabriek)

Innovation Dock (voormalige Machinefabriek)

Hoofdkantoor
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RDM versus Heijplaat
Heijplaat bestaat bij gratie van de geschiedenis van 
de RDM. Tegelijkertijd zijn het ruimtelijk twee totaal 
verschillende werelden. 
De begrenzing van het terrein is scherp bepaald. Deels 
bestaat deze uit muren en hekwerken, maar ook uit het 
oude hoofdgebouw en de aangrenzende magazijnen. 
De scherp afgebakende terreingrens en het extreme 
schaalverschil in bebouwing toont –in hedendaagse 
termen- een absolute scheiding tussen haven en 
“stad”. Door deze scherpe grens is het contrast met het 
kleinschaliger Heijplaat onmiskenbaar en karakteristiek. 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt, en omwille van de 
ruimtelijke karakteristiek zal in de gebiedsontwikkeling 
deze scherpe scheidslijn worden gekoesterd.

Begrenzing RDM-terrein
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C.  Stedenbouwkundig plan
Van één industrieel domein naar een gemengd 
gebruikt gebied
Met de herontwikkeling van het terrein wordt er ruimte 
geboden aan een grote diversiteit aan gebruikers. 
Onderwijs, cultuur, innovatie en bedrijvigheid vinden allen 
een plek op het uitgestrekte terrein. Het is de ambitie 
om een zo groot mogelijke wisselwerking tussen deze 
verschillende programma’s tot stand te brengen en RDM 
daarmee te ontwikkelen tot een unieke innovatieve plek.
Dit vraagt om een stedenbouwkundig plan dat ruimte laat 
aan onvoorspelbare ontwikkelingen en nog onbekende 
gebruikers en programma’s. Tegelijkertijd biedt het 
stedenbouwkundig plan sturing aan de ruimtelijke en 
organisatorische ordening van het gebied.

Het ontwerp is opgebouwd uit een aantal elementen:

Behouden van waardevolle bebouwing
Op het terrein zijn diverse gebouwen aanwezig die 
vanuit historisch oogpunt relevant zijn om te behouden.   
Een aantal ervan is voorgedragen om de status van 
Rijksmonument te krijgen. De Cultuurhistorische 
Verkenning die CRIMSON architectural historians maakte 
in 2005 is voor de planvorming en de selectie van te 
behouden bebouwing een belangrijke informatie- en 
inspiratiebron geweest. De ruimtelijke structuur van het 
stedenbouwkundig plan is in grote mate geënt op deze te 
behouden bebouwing.
De bebouwing rond de Dokhaven en op RDM-Oost 
die nu nog bestaat blijft behouden. Delen zijn al 
herontwikkeld, voor andere delen is de herontwikkeling 
aanstaande. De bebouwing die in te slechte bouwkundige 
staat verkeerde is de afgelopen jaren gesloopt.
Op RDM-West blijft de Scheepsbouwloods behouden 
evenals het Metselaarshok.

1. Onderzeebootloodsen
2. Machinefabriek

3. Scheepsbouwloods
4. Metselaarshok
5. Hoofdkantoor

6. Dokkantoor
7. Magazijnen

8. Grofsmederij / Ketelmakerij
9. Apparatenfabriek

 

Monumenten
Overige te behouden bebouwing
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Terreingrens en gebiedsentree’s
De terreingrens blijft een sterk bepaalde overgang tussen 
Heijplaat en het RDM-terrein. Het contrast tussen het 
kleinschalige Heijplaat en de grote schaal van RDM 
wordt hiermee als kwaliteit gekoesterd.
Langs de Courzandseweg wordt deze wel iets verlegd 
om ruimte te bieden aan een meer kwalitatieve overgang 
tussen Heijplaat en het werfterrein. De grens zal opnieuw 
bestaan uit een aaneenschakeling van bebouwing, muren 
en hekwerken.

Tegelijkertijd wordt in de terreingrens voorzien in een 
aantal nieuwe entree’s tot het gebied;
- Om het westelijk deel goed te ontsluiten wordt een 
nieuwe toegangsweg voorzien langs de Heysehaven. 
Geïntegreerd met de nieuwe terreingrens zal hier een 
nieuwe toegangspoort tot het terrein worden aangelegd. 
- In de bebouwing langs de Directiekade wordt 
een nieuwe doorgang gemaakt die toegang biedt 
vanaf de Heijplaatweg. Deze doorgang ontstaat door 
een bouwvallig tussendeel te slopen uit de lange 
aaneengesloten bebouwingswand. Deze toegang wordt 
de hoofdentree tot de omgeving van de Dokhaven. Ook 
zal dit voor vrachtverkeer de toegang tot RDM-West zijn.
- Verder naar het oosten wordt aan de Heijplaatweg een 
nieuwe toegang tot RDM-Oost voorzien die de stukgoed-
bedrijfskavels op Oost zal ontsluiten.
In aanvulling op deze toegangen voor autoverkeer zijn 
er	nog	enkele	doorgangen	voor	wandelaars	en	fietsers	
voorzien. De terreingrens wordt hiermee een membraam 
dat de verweving van Heijplaat en RDM mogelijk maakt 
zonder het contrast ertussen te verliezen.
De positie van deze entrees is indicatief weergegeven op 
de kaart.

Terreingrens en gebiedsentree’s
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Structuur van openbare en onbebouwde ruimte
De stedenbouwkundige opzet wordt in hoofdzaak 
bepaald door de structuur van openbaar toegankelijke 
ruimtes en de onbebouwde ruimtes zoals de kades langs 
de Heysehaven en Dokhaven. Dit is het ‘bindmiddel’ 
tussen alle verschillende type bedrijvigheid en 
gebruikers. Deze structuur van openbare ruimte bestaat 
uit de verbindende en ontsluitende straten, en uit een 
aantal karakteristieke verblijfsplekken.
Bij het ontwerpen van deze structuur is er voor gekozen 
zo veel als mogelijk de waardevolle bebouwing minimaal 
aan één zijde aan dit openbaar gebied te laten grenzen. 
Hiermee blijft deze bebouwing direct ervaarbaar en 
draagt ze bij aan de atmosfeer in het gebied.
De verblijfsplekken zijn geënt op de diverse constructies 
zoals dokdeuren, kades, pieren, bordessen en 
kraanbanen die op het terrein zijn te vinden. Hiermee 
worden deze cultuurhistorisch relevante relicten uit de 
geschiedenis van RDM opnieuw van waarde voor de 
nieuwe gebruikers van het gebied.
Alle publiek toegankelijke delen van het RDM-terrein 
worden	ingericht	op	basis	van	een	specifiek	voor	
RDM ontworpen inrichtingsplan. Door samenhang in 
detaillering en materialisering wordt bereikt dat één 
grondtoon zorgt voor een onnadrukkelijke eenheid tussen 
de diverse terreindelen. 
Relicten in de ondergrond zoals spoorrails, betonplaten, 
kraanbanen en andere sporen van het RDM verleden 
worden in de bestrating opgenomen.

Detaillering en materialisering openbare ruimte Verblijfsplekken op oude installaties
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Signing
Om het terrein als eenheid te markeren in het 
havengebied is het mogelijk om op een aantal 
strategische zijden op de bebouwing de letters RDM te 
plaatsen. Deze steken af tegen de lucht en maken het 
terrein van verre zichtbaar.

De letters RDM op de onderzeebootloods De letters op de Grofsmederij
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Programmatische zonering
Op basis van de ruimtelijke karakteristiek van het gebied 
en de mogelijkheden van de te behouden bebouwing is 
een zekere programmatische zonering bepaald. Deze 
zonering is niet absoluut  -kruisbestuivingen tussen de 
diverse gebruikers zijn immers gewenst- maar geeft 
wel helderheid over de te verwachten en te ambiëren 
nieuwbouw- en renovatieplannen op het terrein;
- Het middendeel rond de Dokhaven wordt het meest 
publieke gedeelte, met een grote variëteit aan nieuwe 
gebruikers. Onderwijs, innovatieve bedrijvigheid, 
culturele programma’s en publieke functies vormen hier 
een stedelijke mix. Al deze programma’s vinden een plek 
in de bestaande bebouwing.
- Het westelijk deel zal worden ingericht als cluster 
van innovatieve scheepsbouw- en offshore-bedrijven. 
De bedrijven groeperen zich in de nabijheid van de 
Heysehaven en de uit de RDM-tijd overgebleven 
scheepslift. De Scheepsbouwloods is gerenoveerd om 
ruimte te bieden aan deze bedrijvigheid. Daarnaast is 
ruimte voorzien voor de bouw van een nieuwe generatie 
bedrijfshallen voor dit type bedrijvigheid.
- Het deel ten oosten van de Dokhaven zal worden 
ingericht als cluster van stukgoedoverslag en offshore 
bedrijven. Ook hier zal een nieuw ensemble van oude en 
nieuwe bedrijfsbebouwing gaan ontstaan.

Plankaart
De beschreven planelementen zijn samengebracht in de 
plankaart. Hiermee wordt de openbare hoofdstructuur 
van het RDM-terrein vastgelegd, en zijn de uit te geven 
terreinen bepaald.

Scheepsbouw en Offshore

Onderwijs, Innovatie,  Cultuur

Openbaar toegankelijk ruimte

Kades, kraanbanen en pieren

Park

Hoofdtoegangen

Stukgoedoverslag en Offshore
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Plankaart
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Bebouwingszone
Alle ruimte, behalve de openbare ruimte wordt 
uitgegeven. Op deze uitgegeven ruimte kunnen nieuwe 
bedrijfshallen en kantoren worden gebouwd. Om de 
beeldbepalende positie van de historische bebouwing 
te midden van de nieuwe generatie bebouwing te 
waarborgen is het noodzakelijk om de open ruimtes ofwel 
de minimale niet bebouwbare ruimte te bepalen. 
In het stedenbouwkundig plan is deze minimale 
niet bebouwbare ruimte bepaald door de maximale 
bebouwingszones aan te geven. Deze zones tonen niet 
het maximale vloeroppervlak van de nieuwe gebouwen, 
maar de ruimte waarbinnen nieuwe bebouwing kan 
worden ontwikkeld. 

Bebouwingshoogte
Voor de bebouwingshoogte van de (vervangende) 
nieuwbouw kunnen 3 typen onderscheiden worden:
- Type 1 (rood in de tekening): Deze bebouwing behoort 
tot het historische dorp Heijplaat. De hoogte van de 
nieuwbouw moet zich dan ook voegen tot de bestaande 
hoogte (ca. 3 lagen) van de bebouwing in het dorp. 
- Type  2 (paars in de tekening): Deze bebouwing maakt 
de afscheiding / het contrast tussen het historische 
dorp en het RDM-terrein. Hierdoor is er voor deze 
laag een minimale en een maximale bouwhoogte. De 
maximale bouwhoogte is gelijk aan de hoogte van het 
oude hoofdkantoor aan de Directiekade. De minimale 
bouwhoogte is gelijk aan de hoogte van de bestaande 
magazijnen.
- Type 3 (blauw in de tekening): Deze bebouwing staat 
wat verder van het historische dorp af en kan daardoor 
een nieuwe laag vormen. Deze nieuwe laag heeft 
als maximum om en nabij de hoogte van het Heavy-
Liftcenter op RDM-Oost. 

Het is ontzettend belangrijk dat de nieuwe bebouwing 
zoveel mogelijk recht doet aan de zichtrelatie met het 
water en het zicht op (het silhouet van) de historische 
bebouwing.  

Bebouwingszone en -type



21Welstandsparagraaf RDM-terrein



Positie in de grens van het kavel

gebouw representeert menselijke schaal 
   zonder zelf klein te zijn

verticaal ritme van de gevel

onderverdeling van de gevel voorgeschreven hekwerk

eenvoudig recthoekig volume

alzijdigheid
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Hoofdvorm Gevelopbouw Overgangen privé-openbaar



23Welstandsparagraaf RDM-terrein

D. Welstandseisen op hoofdlijnen. 
Er zijn op het RDM-terrein zowel nieuwbouw als 
renovatie-projecten aan de orde. Deze moeten 
voldoen aan de vaste Welstandscriteria en aan een 
aantal	specifieke	criteria	die	voor	het	RDM-terrein	
gelden. Deze hebben betrekking op de bebouwing én 
de terreininrichting. Tezamen bepalen ze immers de 
uiteindelijke atmosfeer en kwaliteit van het gebied.
In dit hoofdstuk worden de criteria genoemd die voor het 
gehele RDM-terrein gelden. In het volgende hoofdstuk 
worden	voor	een	aantal	specifieke	plekken	op	het	terrein	
aanvullende criteria benoemd.

De criteria hebben tot doel om de nieuwe bebouwing 
op RDM een vanzelfsprekend geheel te laten vormen 
met de historische bebouwing. De bebouwing mag 
daarbij onmiskenbaar van ‘nu’ zijn, maar moet van een 
zelfde architectonisch vakmanschap uitdrukking zijn 
als de bestaande bebouwing. Het gaat om het laten 
ontstaan van een nieuwe generatie gebouwen die de 
kwaliteiten van het terrein ondersteunen. Nevenschikking 
prevaleert daarbij boven het expressief maken van 
het verschil. Daarnaast worden criteria geformuleerd 
voor verbouwingen aan de bestaande te handhaven 
gebouwen.

De volgende criteria zijn hiertoe van toepassing:

Ruimtelijke inpassing

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige   
 structuur herkenbaar en verstoren deze niet. 
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat  
 en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en  
 de stad als geheel.
- Nieuwe bedrijfshallen staan in een haakse of parallelle  
 positie ten opzichte van de bestaande bebouwing.

Verschijningsvorm

Hoofdvorm
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing  
 passende hoofdvorm.
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang  
 binnen de architectonische eenheid
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande  
 volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.
- Nieuwe gebouwen hebben een eenvoudige en heldere  
 hoofdvorm 
- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen
- Installaties vormen een integraal onderdeel van het  
 architectonisch ontwerp en mogen het silhouet en de  
 uitstraling van het gebouw niet aantasten (bij voorkeur  
 niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte).
 
Gevelopbouw
- Het gevelontwerp is consequent en goed van   
 verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd  
 op de omliggende bebouwing. 
- Ingrepen aan de gevel passen binnen de structuur,  
 maat en schaal van het hoofdgebouw.
- In de gevelopbouw is een subtiel onderscheid 
 zichtbaar tussen basement, middendeel  en   
 gevelbeëindiging.
- Nieuwe bedrijfshallen representeren door de   

 gevelopbouw ook de menselijke maat. 
- Gevels krijgen een verticale ordening.
- In de gevels blijft het aantal verschillende materialen  
 beperkt.
- Bij bedrijfshallen is de constructie een zichtbaar   
 onderdeel van de gevelcompositie.
- Waar mogelijk wordt door middel van gevelopeningen  
 de bedrijfsactiviteit zichtbaar gemaakt.

Overgangen privé-openbaar
- Entreegebieden van gebouwen zijn uitnodigend en  
 kwalitatief hoogwaardig vormgegeven. 
- Nieuwe bedrijfshallen staan in de kavelgrens, zonder  
 hekwerken tussen gevel en openbaar toegankelijk  
 gebied.
- Hekwerken zijn uniform en conform het handboek  
 Inrichting Buitenruimte Havengebied. Kleur   
 antracietgrijs RAL 7016.
- De terreininrichting van de bedrijfskavels moet   
 voorzien in een zorgvuldig vormgegeven   
 overgang met het openbaar toegankelijke deel van het  
 RDM-terrein. Bij voorkeur wordt daartoe de bestrating  
 in de eerste drie meter vanaf de kavelgrens uitgevoerd 
 in dezelfde gebakken klinker als waarmee het   
 openbare gedeelte mee wordt verhard.
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Materiaal, kleur en detaillering

Algemeen
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de   
 omliggende bebouwing.
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de   
 verschijningsvorm op samenhangende wijze.
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat  
 veroudering en weersinvloeden geen negatieve   
 gevolgen hebben voor het uiterlijk. 
- Materialisering is robuust en duurzaam
- Materiaaleigen kleuren moeten worden toegepast;  
 gevels opgebouwd uit stalen en betonnen delen   
 voldoen aan de ‘low on color richtlijnen’ voor het   
 havengebied.
- Binnen één volume wordt het aantal verschillende  
 toe te passen kleuren beperkt, en sterke contrasten  
 vermeden. 
- Incidenteel mogen bouwkundige details worden   
 geaccentueerd met ‘RDM-rood” RAL 3013.
- De detaillering moet in de grootschalige bebouwing  
	 zorgen	voor	verfijning	en	tactiliteit.

 
Specifiek
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele  
 relatie tussen binnen en buiten niet.  
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch  
 ingepast in het gevelontwerp.

Deze beelden geven een indruk van 
de materialiseringsmogelijkheden. 
Terughoudend kleurgebruik, materiaaleigen 
kleuren en zorgvuldige detaillering bepalen 
de kwaliteit van de bebouwing.



Verlichting van binnenuit

Voorbeeld: verbouwing Scheepsbouwloods
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Verbouwingen en uitbreidingen

- Toevoegingen en zichtbare wijzigingen in gebruik  
 aan de bestaande bebouwing zijn als zodanig   
 leesbaar door afwijkend materiaalgebruik. 
- Bij toevoegingen en wijzigingen moet een   
 zorgvuldige samenhangende gevelcompositie   
 ontstaan waarbij het oorspronkelijke gebouw   
 domineert.
- Toevoegingen en wijzigingen moeten voldoen aan  
 de kleur en materiaaleisen die ook voor    
 nieuwbouw zijn opgesteld.

Verlichting

- Het RDM-gedeelte van het Rijksbeschermd   
 Stadsgezicht mag niet van buitenaf worden aangelicht. 
- In de gevelcompositie moet aandacht worden besteed  
 aan het nachtbeeld wanneer de verlichting van   
 binnenuit het aanzien van de bebouwing bepaalt. 
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Reclame & bewegwijzering

De grote diversiteit aan gebruikers en bedrijven op
het terrein maakt een systeem van bewegwijzering en
gevelbelettering (handels- en naamgevingsreclame)
noodzakelijk. Deze bewegwijzering en gevelbelettering
(handels- en naamgevingsreclame) moet voldoende
zichtbaar zijn om te functioneren, maar mag anderzijds
niet het beeld van het terrein gaan domineren.
Hiertoe is in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam
door Mijksenaar een reclameplan voor het terrein
gemaakt.

 Hierarchie en plaatsing van de belettering:
1. ‘Overall’- bedrijfsnaam RDM (3x)
2. Hoog op de hoek van het gebouw; Handels- en 
naamgevingsreclame
3. Gebouwnaam
4. Straatnaam en huisnummer
5.	 Identificatie	gebruikers
6. Monochroom in kleur op glas of deur; Handels- en 
naamgevingsreclame

 Overige gevelreclames 
“Reclame-uitingen tegen de gevel die niet gerelateerd
zijn aan het gebruik van het pand” mogen worden
toegepast op het terrein, mits deze worden toegepast om
aandacht te vragen voor activiteiten op het RDM-terrein.
Commerciële boodschappen van derden zijn niet
toegestaan. Deze uitingen moeten zich verhouden tot de
schaal van de gevelvlakken waarop ze worden bevestigd.
Grote uitingen mogen alleen op abstracte gevelvlakken
worden bevestigd, en daarbij niet de gevelcompositie
verstoren.
Gevelreclames moeten eenvoudig te verwijderen en
te verwisselen zijn. Bij doeken opgespannen op stalen
frames moeten de frames echter zo onopvallend mogelijk

zijn, en zeker niet in RDM-rood worden uitgevoerd.
Het zijn immers geen integrale onderdelen van de
gevelcomposities, maar toevoegingen.
Niet toegestaan zijn:
- Blow-ups en megareclames tegen de gevel
- LCD-schermen en plasmaschermen tegen de gevel
- Reclame-uitingen bovenop een gebouw, die al dan
niet gerelateerd zijn aan het gebruik van het pand

Het reclamebeleid uit de gemeentelijke Reclamenota
is van toepassing, met aanpassingen en aanvullingen
op basis van het ontwerp van Mijksenaar. Deze
aanpassingen en aanvullingen zijn op deze pagina
weergegeven. In het grijze kader staan de aanvullende
criteria opgesomd. In onderstaande tabel de onverkort
van toepassing zijnde algemene bepalingen uit de
Reclamenota.

- Het reclameplan van Mijksenaar moet overal op het  
 terrein worden toegepast. Andere    
 verwijssystemen en beletteringen zijn niet toegestaan. 
- Reclame-uitingen mogen niet op of onder de   
 luifel worden geplaatst.
- Reclame-uitingen mogen niet haaks op de gevel   
 worden geplaatst.
- Geen naamborden in de voortuin of op het voorerf.
- Geen hangende of losstaande vitrines.
- Geen vlaggenstok + vlag met naamaanduiding   
 aan de gevel.
- Geen banier aan gevel.
- Geen vlaggenmast cq banier met  naamaanduiding op  
 voorerf of op eigenterrein.
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Niet toegestaan zijn:
- Verwijssystemen en beletteringen strijdig met het reclameplan van Mijksenaar
- Commerciële boodschappen van derden 
- Blow-ups en megareclames tegen de gevel
- LCD-schermen en plasmaschermen tegen de gevel
- Reclame-uitingen haaks op de gevel
- Vlaggenstok + vlag met naamsaanduiding aan de gevel
- Banier aan de gevel
- Hangende of losstaande vitrines
- Naamborden in de voortuin of op het voorerf
- Reclame-uitingen op of onder de luifel
- Vlaggenmast, cq banier  met naamaanduiding op voorerf of op eigen terrein

1Sneltoetscriteria hebben betrekking op reclame-uitingen die omgevingsvergunningsplichtig zijn. Voor de bepalingen omtrent vergunningsvrij; zie hoofdstuk Reclame Welstandsnota
2Behalve Innovation Dock, dit zijn doosletters bovenop de entree, zoals in de bijlage Reclameplan Mijksenaar is aangegeven.
 1 

Veelvoorkomende gevelreclames
   Sneltoetscriteria1

 bestaand nieuwbouw aantal  plaatsing: maatvoering: vormgeving: aanvullende eisen 

‘Overall’-bedrijfsnaam 
RDM

Op maximaal 3 
strategische plekken 
binnen RDM-terrein 
 

Ja Ja 1 per 
gebouw 

Bovenop het gebouw  
(zie tekening Mijksenaar) 

breedte:  = 18m 
hoogte:  = ≤ 4,5m 
 

Losse letters 
 

Constructie voor plaatsing op 
het dak, is aan achterzijde 
zichtbaar 
 

Gebouwnaam 
(Zie Reclameplan 
Mijksenaar in bijlage) 

Ja Nee varieert Midden op de gevel  Zie Reclameplan Mijksenaar Witte geschilderde 
letters 2 

 

Ja Ja 1 per 
gevel 

Hoog op de hoek van de gevel  
(zie tekening Mijksenaar) 

breedte:  ≤ 1/3 breedte gevel pand 
hoogte:  ≤ 2m 
dikte: :  ≤ 0,15m 
 

Logo in 
huisstijlkleur + 
naam in losse 
witte letters  

 Handels- en 
naamgevingsreclame 
 

Ja Ja 1 per 
entree 

Bij entree 
(zie tekening Mijksenaar) 

breedte:  = breedte entree 
hoogte:  ≤ 0,75m 
 

Losse letters 
 

- In één kleur uitgevoerd 
- plaatsing op glas of op deur 
 

Straatnaam en 
huisnummer 
(Zie Reclameplan 
Mijksenaar in bijlage) 

Ja Nee Max. 1 
per 

entree 

Boven entree  
(zie tekening Mijksenaar) 

Zie reclameplan Mijksenaar 
 

Bord in blauw met 
deels een rode 
rand  

 

Identificatie gebruikers 
(Zie Reclameplan 
Mijksenaar in bijlage) 

ja Nee Max. 1 
per 

entree 

Naast entree  
(zie tekening Mijksenaar) 

Zie Reclameplan Mijksenaar 
 
 

  

Niet toegestaan zijn:
 Verwijssystemen en beletteringen strijdig met het reclameplan van Mijksenaar 
 Commerciële boodschappen van derden  
 Blow-ups en megareclames tegen de gevel
 LCD-schermen en plasmaschermen tegen de gevel
 Reclame-uitingen haaks op de gevel
 Vlaggenstok + vlag met naamsaanduiding aan de gevel
 Banier aan de gevel
                                                      
1 Sneltoetscriteria hebben betrekking op reclame-uitingen die omgevingsvergunningsplichtig zijn. Voor de bepalingen omtrent vergunningsvrij; zie hoofdstuk Reclame 
Welstandsnota 
2 Behalve Innovation Dock, dit zijn doosletters bovenop de entree, zoals in de bijlage Reclameplan Mijksenaar is aangegeven. 
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RDM-kade

E. Aanvullende Welstandseisen 

De Dokhaven vormt het hart van het RDM-terrein. Rond 
deze haven zijn diverse generaties van bebouwing 
aanwezig. Tezamen vormen ze het meest monumentale 
deel van het RDM-terrein. 

Langs de RDM-kade aan de westelijke zijde vormt een 
aaneengeschakelde reeks gebouwen een monumentale 
gevelwand. De gevels bestaan merendeels uit 
metselwerkvlakken in een stalen draagconstructie. 
De gevels zijn onderaan gesloten, in het middendeel 
bevinden zich grote vertikale of horizontale glasstroken, 
en de gevel eindigt in een afwisselend silhouet. 

Temidden van deze uit staal en metselwerk opgetrokken 
hallen staat één hal met een betonnen gevelbekleding. 
Deze gevel is meer gesloten en wordt gekenmerkt door 
verticale banen in reliëf en door in de betonvlakken 
geïntegreerde betonnen kozijndetails.
Grote stalen laaddeuren en “gewone” entree-deuren zijn 
in rood uitgevoerd. Het zijn in de diverse gevelvlakken 
terugkerende elementen die voor een terloopse 
samenhang zorgdragen. 

Voor toekomstige aanpassingen aan de bebouwing langs 
de RDM-kade gelden de volgende aanvullende criteria:

- Ingrepen in de gevel passen binnen de structuur, maat  
 en schaal van de gevelcompositie.
- Bij vervangende nieuwbouw moet baksteen of beton  
 als gevelmateriaal worden toegepast.
- Nieuwe gebouwdelen dragen bij aan het afwisselend  
 silhouet binnen de bestaande hoogte opbouw.
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Directiekade

Langs de Directiekade aan de zuidzijde van de Dokhaven 
staat een langgerekte reeks aaneengeschakelde 
gebouwen. Deze gehele strip wordt herontwikkeld tot 
werkruimtes, onderwijsruimte, congresruimte en horeca. 
Ook het Dokkantoor op de kade maakt deel uit van dit 
ensemble.
De bebouwing varieert van het statige oude 
Hoofdkantoor tot onopvallende werkplaatsgebouwen. 
Deze bebouwing vormt een scherpe begrenzing van 
het RDM-terrein. Veel gebouwen hebben zowel aan 
de Heijplaatzijde als aan de RDM-zijde entree’s. De 
bebouwing vormt daardoor een membraan, en verweeft 
subtiel haven en stad.
In de planvorming wordt voorzien in de aanleg van 
een nieuwe entree tot het RDM-terrein door één van 

de werkplaatsen te slopen. Met de sloop van deze 
tussenbouw komen twee monumentaal gedetailleerde 
magazijnen aan weerszijden weer volwaardig in beeld. 
Aansluitend op deze bebouwingswand wordt aan de 
oostzijde de mogelijkheid open gehouden een nieuw 
gebouw aan de reeks toe te voegen. Dit gebouw kan 
een zelfde hoogte krijgen als het torentje op het oude 
hoofdkantoor.
Aan de westzijde wordt ruimte gelaten om op de plek 
van de huidige bebouwing van de voormalige medische 
dienst nieuwbouw te ontwikkelen die zich schikt binnen 
de bestaande hoogte van circa 3 lagen. De volgende 
aanvullende criteria zijn hier van toepassing:

- Bij verbouw moet de oorspronkelijke kwaliteit van de  
 bebouwing weer zichtbaar worden gemaakt. Kunststof  
 kozijnen en later toegevoegd plaatmateriaal moeten  
 vervangen worden op basis van de oorspronkelijke  
 detaillering.
- De bebouwing die aan de twee uiteinden kan worden  
 ontwikkeld moet uit baksteen worden opgetrokken
- De nieuwe entree moet als doorbreking van de   
 bebouwingswand ‘leesbaar’ blijven door een afwijkend  
 gevelmateriaal toe te passen bij de twee nieuwe   
 kopgevels.



Kopgevels aan de Dokhaven
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Aan de oostzijde van de Dokhaven zijn enkele kolossale 
monumentale hallen tegen elkaar aan gebouwd. Het 
dichtst bij de Maas staat de Grofsmederij. Dit gebouw 
heeft eenzelfde gevelopbouw als aan de anders zijde 
van de Dokhaven voorkomt: Metselvlakvullingen in een 
zichtbare staalconstructie, en hoge verticale glasstroken. 
Ook hier is een grote rode stalen laaddeur opgenomen 
in het gevelvlak. Door de enorme omvang en de ligging 
aan de rivier is het één van de meest beeldbepalende 
gebouwen op het RDM-terrein. Direct naast dit gebouw 
staat de Ketelmakerij. Dit gebouw heeft een zware 
symmetrische bakstenen gevel die een staalconstructie 
verhult. De gevel kent dezelfde details als zijn toegepast 
bij de magazijnen aan de zuidzijde van de Dokhaven. 
Verder naar het oosten is in delen van dit hallencomplex 
weer dezelfde betongevel toegepast die ook bij het 
Innovation-dock is aan te treffen.
Hiermee komen de drie meest beeldbepalende 

architectonische idiomen op het RDM-terrein in dit 
hallencomplex bijeen, en vormen een diverse reeks 
kopgevels aan de Dokhaven.

In het stedenbouwkundig plan wordt ingezet op 
het verder bebouwen van de oostelijke oever van 
de Dokhaven. Tezamen met de kopgevels van de 
Ketelmakerij en de Grofsmederij moet een robuuste 
omlijsting van de Dokhaven ontstaan. 
De bebouwing staat op minimaal 30 meter afstand 
van het water om de bruikbaarheid van de kade te 
garanderen.

 Voor deze beeldbepalende toevoegingen aan het 
ensemble zijn de volgende aanvullende criteria 
opgesteld:

- De nieuwe bebouwing staat in dezelfde hoofdrichting  
 als de bestaande en heeft een duidelijk herkenbare  
 kopgevel aan de Dokhaven. Deze kopgevel moet   
 van hoge kwaliteit zijn, vanwege de ensemblewaarde  
 van bebouwing rond de Dokhaven en het zicht vanaf  
 de andere openbaar toegankelijke kades.
- Nieuwbouw is in vormgeving en materiaalgebruik op  
 elkaar afgestemd.

RDM-Oost



RDM-Oost
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RDM-West

Het hart van het westelijk gelegen deel van het 
RDM-terrein wordt gevormd door de enorme 
Scheepsbouwloods. In massa en richting is dit 
het meest beeldbepalende bouwwerk. Tezamen 
met de ternauwernood zichtbare contouren van de 
scheepshellingen bepaalt de scheepsbouwloods de 
sterke noord-zuid oriëntatie van het terrein.

De Scheepsbouwloods is  als een van de iconen van het 
RDM-terrein behouden. Langs de Scheepsbouwloods 
ligt de Scheepsbouwstraat die het westelijk deel van het 
RDM-terrein voor publiek toegankelijk maakt. Deze straat 
komt uit op het  “Scheepsbouwplein”ten noorden  van de 
Scheepsbouwloods ., Dit is een grote open manoeuvreer- 
en parkeerruimte waaraan ook de scheepslift uit 
de RDM-tijd is gelegen. Rond dit plein en langs de 
Heysehaven is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe 
maritieme bedrijvigheid. 

Er zijn op het westelijk terreindeel twee bouwopgaven te 
onderscheiden:
-renovaties en verbouwingen
-nieuwbouw grootschalige bedrijfsbebouwing

Aan deze uitwerkingen worden de volgende eisen 
gesteld:

Verbouwingen
- Bij verbouw moet de oorspronkelijke kwaliteit van de  
 bebouwing weer zichtbaar worden gemaakt. 
- Ingrepen in de gevel passen binnen de structuur, maat  
 en schaal van de gevelcompositie.

Nieuwe bedrijfshallen
- De nieuwe bebouwing staat haaks op de   
 Scheepsbouwloods, of in dezelfde richting.
- Nieuwbouw ten westen en ten noorden van de       
 Scheepsbouwloods is in vormgeving en
 materiaalgebruik op elkaar afgestemd. 
- De positionering op de kavel moet helpen bij   
 wandvorming rond het Scheepsbouwplein.
- De publieksentree’s tot de nieuwe bebouwing zijn  
 gelegen aan het Scheepsbouwplein.



RDM-West

verbouwing Scheepsbouwloods

Scheepsbouwloods

wandvorming

orthogonale positie ten opzichte van Scheepsbouwloods
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In de Dokhaven

De Dokhaven moet, net als vroeger, een werkplaats 
worden in het hart van RDM. In de Dokhaven is ruimte 
voor scheepvaart, experiment en publieke voorzieningen. 
Het is geenzins de bedoeling hier permanent drijvende 
bebouwing toe te laten. Tijdelijkheid, experiment en 
wisselingen in gebruik staan voorop.
De bewaard gebleven pieren en kadeconstructies 
worden gerenoveerd met respect voor het 
oorspronkelijke aanzien en krijgen een nieuw gebruik als 
afmeervoorziening of verblijfsplek.
De ruimte voor experiment is gelegen aan de westzijde 
van het havenbekken, nabij het Innovationdock. De 
ruimte voor de scheepvaart is gelegen aan de oostzijde. 
Door een indeling van het havenbekken in noord-zuid 
gerichte zones blijven vaarpaden en doorzichten open 
tussen de Directiekade en de Maas. Direct langs de 
Directiekade blijft het water vrij van grote schepen 
of permanente installaties waardoor het water vanaf 
de gehele kade zichtbaar blijft. De RDM-kade en de 
kade aan de oostzijde worden juist ingezet als kades 
waaraan direct schepen en installaties kunnen worden 
aangemeerd. 

De volgende aanvullende criteria zijn hier van kracht:

- Bij het renoveren van de kraanbanen, kades en   
 overige installaties moet het oorspronkelijk aanzien zo  
 veel als mogelijk worden bewaard of hersteld.
- Nieuwe aanmeervoorzieningen moeten in dezelfde  
 richting worden geplaatst als de pieren, haaks op de  
 Directiekade.
- Drijvende bebouwing moet in verschijningsvorm,   
 kleur en detailering aansluiten bij de    
 omringende bebouwing op het terrein.  

te behouden installaties in de Dokhaven

gerenoveerde Kraanbaan

de Dokhaven in vroeger jaren
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Aanmeermogelijkheden bij de kades

Noord-zuid zonering en vaarpaden (indicatief)
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Speciale aandacht vraagt het ontwerp van het 
RDM-terrein langs de Courzandseweg. De scherpe 
terreingrens wordt hier opnieuw vormgegeven. Om 
tot een kwalitatief hoogwaardige aansluiting te komen 
tussen het dorp en het RDM-terrein wordt een deel 
van het RDM-terrein ingericht als openbare ruimte 
voor bewoners van Heijplaat.  De groenstrook langs de 
Courzandseweg wordt daarmee verlengd en verbreed 
en ingericht als parkzone. Langs de groenstrook wordt 
een nieuwe muur opgetrokken op de grens met het 
resterende RDM-terrein. Achter deze muur is een nieuwe 
toegangsweg tot het RDM-terrein gelegen. Een poort zal 
de toegang tot het terrein markeren.

Het ontwerp van de groenstrook en de terreinmuur 
maken deel uit van het inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte.  De muur wordt opgebouwd uit 
metselwerkvlakken, penanten en meer transparante 
delen die begroeid kunnen raken. 

Op de kop van de groenstrook is ruimte gereserveerd 
voor de ontwikkeling van voorzieningen voor Heijplaat. 
Deze eventuele bijkomende bebouwing voegt zich 
in de terreingrens, zoals ook de bebouwing langs de 
Heijplaatstraat onderdeel van de terreingrens en de 
overgang haven-stad vormt. 

Ten westen van de nieuwe toegangsweg tot het RDM-
terrein is een watergebonden bedrijfskavel gelegen met 
een bedrijfshal.
 
Voor de bedrijfshal en de voorzieningen zijn  de volgende 
aanvullende criteria opgesteld:

- De zuidelijke kop van de bedrijfshal maakt onderdeel  
 uit van de terreingrens en grenst daardoor aan   
 de openbare ruimte van Heijplaat. Het gebouw   
 moet hier een passende openheid hebben, bij   
 voorkeur in combinatie met de publieksentree.
- Het ontwerp van de toegangspoort is autonoom ten  
 opzichte van de terreinmuur en de bedrijfshal.
- De bebouwing voor de voorzieningen maakt integraal  
 onderdeel uit van het ontwerp van de terreingrens,  
 vergelijkbaar met hoe het gebouw van de voormalige  
 Medische Dienst aansluit op de terreinmuur.
- De bebouwing voor de voorzieningen opent zich   
 naar de groenzone en de Courzandseweg en heeft  
 een aantrekkelijke plint.
- Parkeerplaatsen en bevoorradingszones   
 voor het voorzieningengebouw worden bij   
 vookeur binnen de contouren van de bebouwing   
 geaccommodeerd en hebben geen negatieve   
 uitstraling naar de openbare ruimte.
- Reclameuitingen moeten voldoen aan de algemene  
 richtlijnen uit de gemeentelijke Reclamenota. Aan de  
 RDM-zijde zijn geen reclames toegestaan.
- Daar waar gevelvlakken van de     
 voorzieningenbebouwing letterlijk doorlopen in de  
 terreinmuur moeten deze uit dezelfde kleur baksteen 
 worden opgetrokken en in detaillering worden   
 afgestemd.

Westelijke terreintoegang/Groenkleed
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Referentie voor ´passende openheid` voor de 
kopgevel van de bedrijfshal

voorzieningen
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Nieuwe terreintoegang Dokhaven-Heijplaatweg

Nabij de plek van het voormalige ‘nieuwe hoofdkantoor’ 
is vormgegeven aan een nieuwe toegang tot het 
RDM-terrein. Hiertoe wordt de bebouwingswand 
onderbroken (zie pagina 15) en de driehoekige open 
ruimte heringericht. De herinrichting, in combinatie 
met de nieuwe entree maakt de ruimte geschikt als 
parkeerruimte voor bezoekers aan RDM, en heft 
tegelijkertijd de verloren ligging achter RDM en Heijplaat 
op. 

Bij de inrichting van de ruimte wordt primair de ruimtelijke 
logica en de schaal van Heijplaat gevolgd. Hiermee wordt 
teruggegrepen op de situatie van vóór de bouw van het 
inmiddels gesloopte hoofdkantoor. Oude foto’s tonen de 
verzorgde afwerking die hier verloren ging bij de sloop 
van de vroegere kopwoningen om ruimte te maken voor 
dat hoofdkantoor. Voorlopig wordt in deze ruimte geen 
nieuwe bebouwing voorzien. Wel is het denkbaar dat in 
de toekomst met nieuwbouw opnieuw ook bouwkundig 
vorm wordt gegeven aan een fraai afgewerkte kop van 
het tuindorp. 
In de terreininrichting zijn de richtingen en materialen die 
vanuit het dorp samenkomen leidend. 

De bebouwingswand van RDM blijft nadrukkelijk de 
herkenbare begrenzing van de voormalige werf. De 
nieuwe toegang zal daartoe als een spreekwoordelijke 
poort worden vormgegeven. 

Waar mogelijk worden in de bebouwingswand van RDM 
aan zowel de Dokhavenzijde als aan deze ruimte entree’s 
ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van publieke programma’s 
in de bestaande gebouwen wordt daarmee de 
doordringbaarheid van de terreingrens en de samenhang 
met het gebruik van het RDM-terrein vergroot. Het reeds 
aanwezige Dokcafé krijgt zo bijvoorbeeld de mogelijkheid 
ook aan de Heijplaatzijde een terras te plaatsen.

De welstandscriteria hebben betrekking op de kop van 
Heijplaat en de bebouwingswand van RDM.

De volgende criteria zijn hier van toepassing:

- Nieuwbouw op de kop van Heijplaat moet voldoen aan  
 de algemene criteria voor Tuindorpen..
- Nieuwbouw op de kop van Heijplaat moet in materiaal, 
	 schaal	en	verfi	jning	aansluiten	op	de	woonbebouwing
  van Heijplaat, en aan alle drie zichtzijden van   
 hoogwaardige kwaliteit zijn.
- De nieuwe RDM-entree moet als doorbreking van de  
 bebouwingswand ‘leesbaar’ blijven door een   
 afwijkend gevelmateriaal toe te passen bij de twee  
 nieuwe kopgevels. Dit afwijkende materiaal moet   
 passen binnen de algemene criteria.
- De entree tot RDM moet worden gemarkeerd als   
 een poort naar RDM, of met een ander bouwkundig  
 element of kunstwerk in de inrichting van de openbare  
 ruimte.
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