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Afbeelding 1: topografische kaart van het plangebied Park Zestienhoven (2000). Het plangebied is gelegen in het zwarte kader
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Afbeelding 2: proefverkaveling van de wijk (juli 2007, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend)



5

I   Inleiding
De Welstandsparagraaf Park Zestienhoven is een nadere uitwerking van de Koepelnota 
Welstand Rotterdam en heeft betrekking op de wijk Park Zestienhoven, gelegen aan de 
noordkant van Rotterdam. Het is een laaggelegen polder met sportvelden, volkstuinen 
en een openbaar park. Daarnaast staan er ruim 350 woningen (afbeelding 1). Aan de 
noordkant van de polder ligt de luchthaven Rotterdam Airport en het bedrijventerrein Hoog 
Zestienhoven. Het tracé van de HSL doorkruist het gebied ondergronds. 

Park Zestienhoven wordt een woonwijk waar het draait om ‘chic en groen wonen’ op korte 
afstand van het centrum van Rotterdam. De wijk is ruim opgezet met brede lanen en royale 
kavels (afbeelding 2). Door de opzet is er ruimte voor groen in de vorm van diepe voor- en 
achtertuinen, brede groenstroken met grote bomen en een groot park. De wijk kan worden 
omschreven als een plek waar grootstedelijk en landelijk wonen vloeiend samenkomen. 
De nieuwe wijk bestaat uit circa 1800 woningen voornamelijk in het middeldure en dure 
segment. Een deel van dit woningaanbod bestaat uit particuliere kavels. Daarnaast komen 
in de nieuwe wijk een kleinschalig winkelcentrum en maatschappelijke voorzieningen 
zoals een basisschool, een kinderdagverblijf, naschoolse opvang, etc.. Het bestaande 
park in het westelijk deel van de wijk wordt grondig opgeknapt. In het park krijgen diverse 
recreatieve voorzieningen, zoals een speeltuin, een hertenkamp en een sportcircuit een 
plaats. Bestaande volkstuinen, sportvelden en recreatiegebieden zoals de Zestienhovense 
Plasjes worden (deels) gehandhaafd en bieden recreatiemogelijkheden voor bewoners en 
bezoekers.

Park Zestienhoven is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Voor elk deelgebied 
zijn of worden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Ten behoeve van de 
welstandstoetsing van bouwaanvragen door de Commissie Welstand en Monumenten wordt 
een welstandsparagraaf opgesteld. De hierin opgenomen criteria zijn de basis voor de 
toetsing binnen de context van het plan.

Deel A beschrijft de relatie tussen de Koepelnota Welstand Rotterdam en de 
welstandsparagraaf. Daarnaast wordt ingegaan op het plangebied, het planproces en 
relevante beleidskaders. De hoofdstructuur van Park Zestienhoven wordt beschreven 

in deel B. Hier wordt ingegaan op de uitgangspunten en basisprincipes van het 
stedenbouwkundig plan. Dit deel is opgenomen als toelichting op de welstandscriteria. 
In deel C worden de welstandscriteria voor de wijk als geheel en per buurt omschreven; 
dit deel wordt bestuurlijk vastgesteld. Een aantal gebieden zal worden aangewezen als 
welstandsvrij gebied. Hiervoor wordt geen welstandsbeleid opgesteld. Deel D tot slot bevat 
reeds vastgesteld welstandsbeleid voor de deelgebieden bedrijvenpark en Buitenplaats. 

InleIdIng
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Afbeelding 3: gebiedstypen uit de Koepelnota Welstand Rotterdam

Stadsparken

Sport- en recreatiecomplexen

Bedrijven- en kantoorlocaties

Historische linten en kernen

Tuindorpen

Ontwikkelingsgebieden

Afbeelding 4: plangebied welstandsparagraaf (in oranje) binnen het totale plangebied
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A1  Koepelnota Welstand Rotterdam
Op 29 april 2004 is door het gemeentebestuur van de stad Rotterdam de Koepelnota 
Welstand Rotterdam vastgesteld. Aanleiding hiertoe is het feit dat volgens de vernieuwde 
Woningwet 2003 welstandstoetsing alleen nog mag plaatsvinden indien daarvoor van 
tevoren welstandscriteria zijn vastgesteld. Voor indiening van een bouwplan dient duidelijk 
te zijn aan welke welstandseisen een bouwplan moet voldoen.

De Koepelnota Welstand onderscheidt binnen het plangebied Park Zestienhoven 
verschillende gebiedstypen, die elk eigen welstandscriteria kennen (afbeelding 3). Omdat 
het plangebied de komende jaren echter ingrijpend zal veranderen is het gebied tevens 
benoemd tot ontwikkelingsgebied, aangegeven door middel van een raster.

Ontwikkelingsgebieden
Voor ontwikkelingsgebieden zijn geen welstandscriteria opgenomen in de Koepelnota. De 
verandering van de gebouwde omgeving is in deze gebieden dermate ingrijpend, dat de 
gebiedstypen uit de nota geen uitgangspunt kunnen zijn voor toetsing op de relatie met 
de bestaande omgeving. Het is dan ook noodzakelijk voor ontwikkelingsgebieden een 
aanvullend kader op te stellen in de vorm van een welstandsparagraaf.

A2  Koppeling met de Koepelnota Welstand Rotterdam
Deze welstandsparagraaf vormt een nadere invulling van en tevens een aanvulling op de in 
de Koepelnota geformuleerde gebiedsgerichte criteria. De algemene criteria, de loketcriteria 
en de adviesprocedure via de Commissie voor Welstand en Monumenten blijven van kracht.

A3  Vaststelling welstandsparagraaf
Een welstandsparagraaf wordt vastgesteld door de deelraad, nadat het wettelijk 
voorgeschreven inspraaktraject is doorlopen. Bij strijdigheid van deze criteria met de 
voorschriften uit het bestemmingsplan prevaleren de laatste.
De Inspraakverordening Rotterdam kent een relatief ‘lichte’ vorm van inspraak voor 
beleidsplannen, zoals een welstandsparagraaf. Onderdelen van de inspraakprocedure zijn:

-bekendmaking     verplicht
-ter-inzage-legging (4-6 weken)   verplicht
-mogelijkheid schriftelijke en mondelinge reacties verplicht
-informatiebijeenkomsten    facultatief
-inspraakbijeenkomst voor mondelinge reacties facultatief
-eindverslag      verplicht
-ter-inzage-legging verslag inspraakbijeenkomst facultatief

A4  Plangebied welstandsparagraaf
Park Zestienhoven wordt aan de noordzijde begrensd door het vliegveld Rotterdam Airport. 
Aan de zuidwestkant vormt de Achterdijk de plangrens. De G.K. van Hogendorpweg 
begrenst het gebied aan de oostkant. Deze welstandsparagraaf heeft slechts betrekking 
op een deel van dit gebied, namelijk het deel dat tot circa 2015 wordt bebouwd 
(afbeelding 4). Delen van het totale plangebied blijven ongewijzigd. Deze delen vallen niet 
onder het ontwikkelingsgebied en worden aan de welstandscriteria van de verschillende 
gebiedstypen uit de Koepelnota worden getoetst. Het gaat hierbij om de onderstaande 
gebiedstypen:  

Sport- en recreatiecomplexen
De volkstuinen aan de Terletweg en de sportvelden aan de Zuiderlaan vallen binnen het 
gebiedstype sport- en recreatiecomplexen.
Stadsparken
De Zestienhovense Plasjes en het park De Buitenplaats exclusief de bebouwing in het park 
vallen onder het gebiedstype stadsparken.
Bedrijven- en kantorenlocaties
De bedrijven gelegen in het noordoostelijk deel van het plangebied behoren tot het 
gebiedstype bedrijven- en kantorenlocaties. Deze bedrijven bepalen mede het aanzicht 
van Park Zestienhoven. Het is daarom van belang dat ook het bestaande bedrijventerrein 
een verzorgde uitstraling krijgt. Handhaving speelt hierbij een belangrijke rol. Het nieuw te 
bouwen bedrijventerrein Park Zestienhoven valt buiten de gebiedscriteria voor bedrijven- en 
kantorenlocaties. Voor dit gebied is reeds welstandsbeleid opgesteld, dat is opgenomen in 
deel D van deze paragraaf. 

a. Koepelnota & proces
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 Afbeelding 5: toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van Park Zestienhoven Afbeelding 6: deelgebieden van Park Zestienhoven

Bovenbeek

Vijverbuurt

Park buitenplaats

Reijsendael

Rietzoom

Hof van Maasdam

Bedrijvenpark Zestienhoven
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Tuindorpen
De bestaande woningen rond de Zuiderlaan behoren tot het gebiedstype Tuindorp. 
Historische linten en kernen
De lintbebouwing aan de Overschiese Kleiweg en de Bovendijk vallen binnen dit 
gebiedstype.

A5  Omgeving
Een aantal gebieden in de nabije omgeving van Park Zestienhoven wordt de komende jaren 
ontwikkeld (afbeelding 5):

Polder Schieveen
Ten noorden van Rotterdam Airport langs de A13 wordt tot 2030 Polder Schieveen in 
ontwikkeling gebracht. Hier verrijst een Science & Businesspark van circa 75 hectare met 
kennisintensieve en luchthavengeoriënteerde bedrijven. Daarnaast wordt nieuwe natuur 
ontwikkeld in de vorm van rietmoeras. Recreatief gebruik van de natuur in de vorm van 
bijvoorbeeld kanoroutes, wandelpaden en dergelijke wordt mogelijk gemaakt. Langs de 
Oude Bovendijk worden circa twintig kavels aan particulieren uitgegeven. 

Rotterdam Airport
De planontwikkeling van Rotterdam Airport is volop gaande. Voor het gebied is een 
masterplan opgesteld. Het eerste deelplan is gericht op de herinrichting van het 
entreegebied van de luchthaven. Rond een nieuw te ontwikkelen voorplein wordt 
bebouwing geconcentreerd. Tussen de Noordelijke Verbindingsweg en het vliegveld wordt 
een bedrijvencluster gesitueerd.

Hoog Zestienhoven
Hoog Zestienhoven heeft de potentie om één van de meest aantrekkelijke vestigingslocaties 
in Rotterdam te worden voor de ontwikkeling van kantoren, bedrijven, woningen en 
voorzieningen. De mate van verstedelijking is echter afhankelijk van andere ontwikkelingen. 
Tot 2015 zijn voor dit gebied daarom geen grootschalige ontwikkelingen voorzien, behalve 
Bedrijvenpark Zestienhoven en de aanleg van de Noordelijke Verbindingsweg. 

Herstructurering Schiebroek en de Contramal
De naoorlogse wijk Schiebroek is gelegen ten oosten van de G.K. van Hogendorpweg. De 
komende jaren vindt in een groot deel van de wijk herstructurering plaats. De ambities van 
de herstructurering van Schiebroek richten zich op het versterken van het woonmilieu. 
Het gebied, dat wordt begrenst door de A20, de G.K van Hogendorpweg en de 
Hofpleinspoorlijn wordt de Contramal genoemd. Door ontwikkelingen in de directe omgeving 
en de komst van RandstadRail veranderen de positie van dit gebied van perifeer naar 
centraal. De Contramal transformeert tot een belangrijk knooppunt en wordt daardoor een 
aantrekkelijke locatie voor nieuwe ontwikkelingen.

A6  Proces
Park Zestienhoven wordt gefaseerd ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan is hierbij het 
richtinggevend kader. Op basis van het stedenbouwkundig plan is Park Zestienhoven 
opgedeeld in kleinere ontwikkeleenheden, de deelgebieden (afbeelding 6). Het 
stedenbouwkundig plan heeft een globaal karakter. Voorafgaand aan een bouwplanfase 
worden daarom voor elk deelgebied stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld en 
vastgelegd in randvoorwaardennota’s. Bovendien wordt het stedenbouwkundig plan 
op verschillende beleidsvelden, zoals water, buitenruimte, beheer en welstand verder 
uitgewerkt.  

In de stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt ruimtelijke differentiatie aangebracht 
tussen de verschillende elementen in de deelgebieden: de lanen, de binnenwerelden, een 
polderlint en dergelijke. In de welstandsparagraaf wordt dit onderscheid verder uitgewerkt 
door voorstellen te doen ten aanzien van sfeer, uitstraling van de bebouwing, materialisatie 
en dergelijke.

A. KoepelnotA & proces
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Afbeelding 7: overzicht vastgestelde welstandsparagrafen

Bedrijvenpark Zestienhoven

Buitenplaats

Vijverbuurt*

Laanwoningen*

* De criteria uit deze paragrafen zijn al dan niet gewijzigd opgenomen in     

  hoofdstuk C; de bestaande paragrafen komen hierdoor te vervallen.

Afbeelding 8: plankaart bestemmingsplan Polder Zestienhoven
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Alvorens over te kunnen gaan tot de bouwplanfase is het noodzakelijk welstandscriteria op 
te stellen. Voor een aantal van de deelgebieden zijn reeds welstandsparagrafen vastgesteld 
(afbeelding 7):
- Laanvilla’s       februari 2005
- Bedrijvenpark Zestienhoven   juni 2006
- Vijverbuurt      juni 2006
- Buitenplaats      februari 2007
 
Reeds vastgesteld welstandsbeleid voor de deelgebieden Bedrijvenpark en Buitenplaats is 
in deel D opgenomen.
De criteria uit de welstandsparagrafen Laanwoningen en Vijverbuurt zijn in deel C in de 
hoofdstukken Van der Duijn van Maasdamweg, Lanen en Binnenwerelden opgenomen. Ten 
tijde van het schrijven van deze paragrafen was de stedenbouwkundige invulling van de rest 
van de wijk nog niet of onvoldoende bekend. Het is daarom noodzakelijk een aantal punten 
uit beide paragrafen aan te scherpen en/of te herzien. De bestaande welstandsparagrafen 
Laanwoningen en Vijverbuurt komen hierdoor te vervallen.     

A7  Relevante beleidsdocumenten
Voor de ontwikkeling van Park Zestienhoven zijn de volgende beleidsdocumenten 
opgesteld:
 
Bestemmingsplan HSL - Overschie     januari 2000
Dit bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van de Hogesnelheidslijn Zuid in de 
deelgemeente Overschie mogelijk te maken. Het plangebied bestrijkt het spoortracé, 
gelegen tussen de G.K. van Hogendorpweg en de A20. Het plangebied van Park 
Zestienhoven heeft hoofdzakelijk de bestemming GD II UW; deze bestemming laat ruimte 
voor vele mogelijke inrichtingen.

Masterplan Polder Zestienhoven    mei 2003
In het Masterplan is een aantal elementen vastgelegd die van belang zijn voor de kwaliteit 
van de verdere planvorming. Dit zijn onder meer het programma, het raamwerk en 
de woonmilieus. Ook is er onderscheid gemaakt in verschillende plandelen, die in het 
bestemmingsplan zijn opgenomen.

MER        april 2004
Op basis van het Masterplan is een milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd. In de 
MER is een aantal alternatieven met elkaar vergeleken. Het beste alternatief is gekozen 
als voorkeursalternatief. Hierin zijn enkele wijzigingen opgenomen ten aanzien van het 
Masterplan; het voorkeursalternatief uit het MER wordt daarom ook wel Masterplan+ 
genoemd.
 
Bestemmingsplan Polder Zestienhoven   april 2005
Het Masterplan+ is richtinggevend voor alle verdere plannen in Park Zestienhoven en 
heeft als basis gediend voor het bestemmingsplan (afbeelding 8). Het bestemmingsplan is 
globaler van karakter dan het Masterplan+.

Stedenbouwkundig plan Park Zestienhoven      september 2005
Het stedenbouwkundig plan Park Zestienhoven geeft een globaal beeld hoe het 
plangebied er in de toekomst uit gaat zien. Op basis van het stedenbouwkundig plan 
is het plangebied opgedeeld in kleinere ontwikkeleenheden. Het stedenbouwkundig 
plan vormt het richtinggevend kader voor verdere uitwerking en dient als basis voor 
randvoorwaardennota’s van deelgebieden, inrichtingsplannen, ontwikkelovereenkomsten 
en de welstandsparagraaf. In deel B1, B2 en B3 wordt het stedenbouwkundig plan nader 
toegelicht.

Masterplan Buitenruimte Park Zestienhoven   juni 2007
In het Masterplan Buitenruimte Park Zestienhoven is de hoofdstructuur van de buitenruimte 
verder uitgewerkt en zijn spelregels opgesteld voor het ontwerpen aan de buitenruimte. Het 
document vormt een toetsingskader voor toekomstige inrichtingsplannen. 

A. KoepelnotA & proces
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Afbeelding 9: Stedenbouwkundig plan Park Zestienhoven

Afbeelding 10: drie zones in het plan

Afbeelding 11: ruggengraat en ribben

Afbeelding 12: schematische weergave gradiënt

lAAg
midden

hoog
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B1  Stedenbouwkundig plan Park Zestienhoven
Park Zestienhoven is een gebied vol contrasten. De internationale wereld van Rotterdam 
Airport en de vervoersknooppunten Melanchtonweg en Meijersplein staan in contrast met 
het oude, kleinschalige lint aan de Overschiese Kleiweg, de volkstuinen, het IJskelderterrein 
en de landelijk meanderende Achterdijk.

In het stedenbouwkundig plan (afbeelding 9) voor Park Zestienhoven zijn deze contrasten 
tot uitgangspunten gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan, dat 
uitgaat van drie zones: in het zuidwestelijk deel van het plangebied een groen park, 
waar ruimte is voor sport en recreatie en waar in lage dichtheden kan worden gewoond 
(Laag Zestienhoven) en in het noordoostelijk deel een hoogstedelijk gebied, waar naast 
woningen ruimte zal worden geboden aan bedrijven, kantoren en voorzieningen (Hoog 
Zestienhoven). Tussen deze twee zones bevindt zich het gebied Midden Zestienhoven, 
waar een geleidelijke overgang plaatsvindt van lage naar hogere woningdichtheden en waar 
de wijkvoorzieningen een plek krijgen (afbeelding 10).

Samenhang tussen de zones is van groot belang om het gebied tot een geheel te maken. In 
het stedenbouwkundig plan wordt daarom een viertal principes voorgesteld, die het gebied 
tot een eenheid maken, terwijl het toch mogelijk blijft delen gefaseerd te ontwikkelen:

1. Het fundament van het ontwerp: het onderliggend landschap
In het stedenbouwkundig plan vormt het onderliggend landschap een belangrijk gegeven. 
Door het (weer) zichtbaar maken van elementen uit de ondergrond worden de verschillende 
lagen van de geschiedenis als het ware ‘voelbaar’ gemaakt. Behalve om structuren kan 
het hierbij ook gaan om waardevolle elementen die worden ingepast. Vooral het leggen 
van relaties met het omliggende gebied door het handhaven van wegen en structuren is 
belangrijk.

2. Een ruggengraat met ribben als bindend element voor Park Zestienhoven
De Van der Duijn van Maasdamweg is de hoofdontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk 
(afbeelding 11). Vanaf de Van der Duijn van Maasdamweg vertakt een aantal lanen. De 
Van der Duijn van Maasdamweg vormt de zogenaamde ‘ruggengraat’ van de wijk met 

de lanen als ‘ribben’. Aan weg liggen ook de twee polen van het gebied als bijzondere 
plekken in de wijk: het park de Buitenplaats met een groen karakter aan de westkant en het 
voorzieningencentrum met een stedelijker karakter aan de oostkant.

3. Het contrast tussen binnenwerelden en buitenkanten
In het stedenbouwkundig plan wordt onderscheid gemaakt tussen de ribben met een 
verbindend karakter (de lanen) en de straten, die zijn gelegen tussen de ribben (de 
binnenwerelden). De lanen staan voor verbinding en continuïteit en pakken de grote maat 
van de polder. De binnenwerelden ontstaan door de grote maat tussen de ribben van de 
ruggengraat. De binnenwerelden worden gekarakteriseerd door intimiteit, kleinschaligheid 
en een eigen identiteit. 

4. De gradiënt, een geleidelijke overgang van dun naar dicht bebouwd
De dichtheid van de bebouwing in Park Zestienhoven varieert. Het westelijk deel van de 
wijk nabij park de Buitenplaats is geschikt voor ‘groen wonen’ in een lage dichtheid. Het 
oostelijk deel van Park Zestienhoven is goed bereikbaar (zowel per auto als met het OV) 
en daardoor geschikt om in een hogere dichtheid te bouwen. Om te voorkomen dat het 
verschil in dichtheid tussen het westelijk en het oostelijk deel tot een tweedeling in het plan 
leidt, is een gradiënt in woningdichtheden geïntroduceerd: de bebouwingsdichtheid in het 
gebied loopt geleidelijk op van west naar oost (afbeelding 12) en geeft aanleiding tot een 
variatie in woningtypes. Rondom het voorzieningencentrum aan de oostkant van de wijk is 
de bebouwingsdichtheid het hoogst.

B. toelIchtIng planonderdelen
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Afbeelding 14: planonderdelen van Park Zestienhoven

Van der Duijn van Maasdamweg

Centrum

Noordelijke Verbindingsweg

HSL Park

Lanen

Binnenwerelden

Beekweg

Park Buitenplaats

Bedrijvenpark

Afbeelding 13: familiekaart met families van ruimtelijke eenheden

Van der Duijn van Maasdamweg

Noordelijke Verbindingsweg

HSL park

Binnenwerelden

Lanen

Beekweg

Park Buitenplaats

Bedrijvenpark Zestienhoven
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B2  Families uit het stedenbouwkundig plan

Een belangrijk uitvloeisel uit het stedenbouwkundig plan is de familiekaart, die de binding 
en samenhang in verschijningsvorm van ruimtelijk eenheden in het gebied weergeeft. 
De familiekaart vormt een basis voor randvoorwaarden, die aan de bebouwing worden 
gesteld in deeluitwerkingen en in de welstandsparagraaf. In de familiekaart staan 
ruimtelijke eenheden aangegeven die met elkaar samenhangen (afbeelding 13):

Bebouwing langs hoofdroutes (oost-west)
De oost-west routes zijn verbindende lijnen binnen Park Zestienhoven. Ze verbinden de 
wijk met de omgeving. Deze routes zijn de Noordelijke Verbindingsweg, de Van der Duijn 
van Maasdamweg en de Beekweg. Belangrijk bij de bebouwing langs deze wegen is de 
uitstraling van de bebouwing in relatie tot het profiel en het gebruik van de weg. De Van 
der Duijn van Maasdamweg is de hoofdontsluitingsweg van de wijk met aan de uiteinden 
het park de Buitenplaats en het centrum. Representativiteit is een belangrijk aspect 
voor de bebouwing aan deze weg. Dit geldt ook voor de Noordelijke Verbindingsweg, 
die de hoofdroute naar Rotterdam Airport vormt. Vanwege de ligging aan de luchthaven 
en langs het bedrijventerrein kan de representativiteit hier een andere invulling krijgen 
dan bij de Van der Duijn van Maasdamweg. Ook langs de Beekweg is presentatie 
belangrijk, maar dan vooral gezien vanuit het individuele wonen. Hier is gekozen voor 
het aanbieden van particuliere (welstandsvrije) kavels.

Bebouwing langs de lanen (noord-zuid)
De lanen, die haaks op de hoofdontsluitingsweg staan, zijn onderdeel van de 
hoofdstructuur van de wijk. Ze verbinden de verschillende buurten in noord-zuid richting. 
Het karakter van de lanen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gradiënt: het 
karakter van de lanen wordt steeds stedelijker, naarmate men in oostelijke richting gaat. 
Om de lanen herkenbaar te houden als familie, ligt de nadruk op de architectonische 
vormgeving van de gevel. Deze heeft een pandsgewijs karakter en bestaat voornamelijk 
uit baksteen.

Bebouwing in de binnenwerelden
De binnenwerelden zijn de verborgen buurten van de wijk. Elke binnenwereld heeft 
een eigen karakter (statig, romantisch of modern), door eenheid en collectiviteit van 

bebouwing en buitenruimte. Voor alle bebouwing in de binnenwerelden geldt dat de 
dakvorm beeldbepalend is voor de collectieve identiteit. Hiermee onderscheiden de 
binnenwerelden zich van de lanen, waar juist de gevel domineert in het straatbeeld.

Bebouwing langs het HSL park
Het HSL park doorsnijdt verschillende lagen van Park Zestienhoven en vormt hierdoor 
een interessant gebied, dat grenst aan woongebieden met verschillende karakters en 
sferen. Tegelijkertijd moet het park zelf ook samenhang krijgen, in ruimte en beeld. Deels 
wordt deze samenhang gemaakt door een uniforme inrichting van de parkzone, deels 
door samenhang in de uitstraling en materialisatie van de bebouwing aan het park. Zo 
ontstaat een heldere parkrand. 

Het Bedrijvenpark en de Buitenplaats vormen elk een eigen ruimtelijke eenheid met 
eigen familie-kenmerken. Voor beide gebieden zijn deze kenmerken reeds in een 
welstandsparagraaf omschreven. Deze is opgenomen in bijlage D. 

B3  Planonderdelen van Park Zestienhoven
Het Stedenbouwkundig plan bestaat uit een aantal planonderdelen: de bouwstenen 
van het plan (afbeelding 14). Voor elk planonderdeel (met uitzondering van Beekweg) 
zijn welstandscriteria opgesteld. Zo wordt continuïteit en samenhang in de dragers van 
de wijk gewaarborgd. De verschillende planonderdelen zijn hierna omschreven. De 
bijbehorende welstandscriteria zijn te vinden in hoofdstuk C. In hoofdstuk D zijn de reeds 
vastgestelde criteria te vinden van de Buitenplaats en het Bedrijvenpark.

B. toelichting plAnonderdelen
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Afbeelding 15: vier delen van de Van der Duijn van  
             Maasdamweg

centrumlAAnvillA's

stAdswoningen

Afbeelding 16: schematisch overzicht van de bebouwing langs een deel van de Van der Duijn van Maasdamweg

Afbeelding 18: doorsnede Van der Duijn van Maasdamweg ter plaatse van laanvilla's (deel 2)

pArKlAAnvillA's

Afbeelding 20: kap is onderdeel van de   
             hoofdvorm

Afbeelding 19: een laanvilla oogt als één woning

Afbeelding 17: doorsnede Van der Duijn van Maasdamweg   
             ter plaatse van stadswoningen (deel 1)
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B4  Van der Duijn van Maasdamweg 
De Van der Duijn van Maasdamweg vormt de ruggengraat van het plan. Het is de 
hoofdontsluitingsweg van de wijk en tevens de belangrijkste verbinding tussen de 
Buitenplaats en het centrum. De bebouwing langs deze weg vormt het visitekaartje van de 
wijk. Er zijn vier delen in de weg te onderscheiden, die qua inrichting en uitstraling variëren 
(afbeelding 15):

1. Dit deel van de weg vormt de hoofdentree van de wijk en wordt ingericht als een ‘groene 
stadslaan’. Concreet betekent dit dat een forse laanbeplanting de weg met gescheiden 
rijstroken begeleidt en dat er ruime trottoirs zijn (afbeelding 17). De bebouwing langs dit 
deel bestaat hoofdzakelijk uit woningen. Ze hebben een stedelijke uitstraling en kunnen 
worden getypeerd als ’stadswoningen’.
2. Het centrale deel van de weg heeft een overweldigende maat en krijgt een open karakter 
met een brede middenberm waarin water is opgenomen (afbeelding 18). Langs dit deel 
van de weg zijn woningen van een bijzonder type gesitueerd namelijk ‘laanvilla’s’. De 
reeks laanvilla’s wordt in het westen beëindigd door bijzondere laanvilla’s, namelijk de 
‘parklaanvilla’s’. 
3. De weg heeft hier het karakter van een ‘parkway’: een slingerende weg met aan beide 
zijden losse bomen en boomgroepen. Aan de noordzijde van de weg ligt de bestaande 
woonbuurt Zestienhoven. Langs dit deel is geen nieuwe bebouwing gepland.
4. Dit deel van de weg verbindt Park Zestienhoven met bestaand Overschie. Langs dit deel 
is geen nieuwe bebouwing gepland.

De stadswoningen en de laanvilla’s scharnieren door middel van de centrumbebouwing 
(afbeelding 16). De centrumbebouwing valt buiten de criteria voor de Van der Duijn van 
Maasdamweg. De parklaanvilla’s behoren wel tot dit welstandsbeleid.

Stadswoningen
Stadswoningen zijn geschakeld en/of gestapeld tot bouwblokken van circa vier bouwlagen 
hoog. Ze staan in één rooilijn en vormen tezamen een wand, die de weg begeleidt. De 
woningen zijn georiënteerd op de Van der Duijn van Maasdamweg. Ze hebben geen 
voortuinen; de blokken staan direct aan de straat. Entrees van de woningen bevinden zich 
direct aan de straat. Stadswoningen kunnen getypeerd worden als stedelijk en statig. De 

blokken hebben een duidelijke rechthoekige hoofdvorm (zonder uitbouwen of opbouwen) 
en een plat dak,. De voorgevel is hoofdzakelijk vlak en met behulp van bouwkundige 
elementen, zoals kozijnen op strategisch gekozen plekken verlevendigd. Verbijzonderingen 
in het metselwerk kenmerken de stadswoningen en versterken het representatieve karakter. 

Laanvilla’s
Een laanvilla is een riante villa, waarin meerdere woningen zijn opgenomen. Een laanvilla 
oogt echter als één woning (afbeelding 19). Laanvilla’s zijn stevig van volume en hebben 
een ruime hoogte op de begane grond (min. 3.20 m.).  Ze hebben ruime voor- en 
achtertuinen met groene erfafscheidingen. Laanvilla’s kunnen worden getypeerd als statig 
en robuust. Ze hebben een duidelijke hoofdvorm: aanbouwen, zoals balkons en erkers 
vormen slechts verbijzonderingen op de hoofdvorm. Ook de kap maakt hier onderdeel 
van uit. De vorm van de kap mag niet leiden tot ‘telbaarheid’ van het aantal woningen; 
dakkapellen zijn ondergeschikt aan de dakvorm als geheel (afbeelding 20).

Laanvilla’s hebben representatieve voor- en zijkanten. Entrees zijn waar mogelijk 
gecombineerd. Ze zijn zo geplaatst en vormgegeven dat ze niet leiden tot telbaarheid van 
het aantal woningen in een laanvilla. De entreepartij is uitnodigend. Tussen alle laanvilla’s 
bestaat samenhang, die wordt verkregen door eenheid in materiaal- en kleurgebruik en 
repetitie van architectonische elementen. Er is echter ook voldoende uiterlijke variatie 
tussen de villa’s, zodat elke laanvilla als zodanig herkenbaar blijft.

Parklaanvilla’s
De parklaanvilla’s maken deel uit en vormen tevens de westelijke beëindiging van de reeks 
laanvilla’s. Alle welstandscriteria voor de laanvilla’s zijn van toepassing op de parklaanvilla’s. 
In verschijningsvorm mogen ze een groter volume en een exclusiever karakter hebben. 
De parklaanvilla’s vormen tevens de schakel richting het park Buitenplaats. Ze zijn daarom 
(naast de straat) ook op het park georiënteerd, wat ze alzijdig maakt. De parklaanvilla’s zijn 
architectonische verwant aan elkaar, maar niet identiek. 

Welstandscriteria Van der Duijn van Maasdamweg: zie C2 

B. toelichting plAnonderdelen
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  het plein

Winkelplint + woningen

Woningen
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Stedelijk plein

Groen



19

B5  Centrum
In het oostelijk deel van het plangebied maakt de Van der Duijn van Maasdamweg een 
knik. Rond deze knik wordt de voorzieningenknoop van de wijk gerealiseerd, gemarkeerd 
door twee hoogbouwaccenten. De dichtheid van de wijk is in dit deel het grootst. Een 
stedelijk plein zal de centrale plek van het centrum zijn, als tegenhanger van het groen van 
het park de Buitenplaats. Het centrum vormt het hart van de wijk. Hier kunnen bewoners 
elkaar ontmoeten en op het plein kunnen wijkactiviteiten worden georganiseerd, zoals een 
braderie, een (rommel)markt, een kledingbeurs, etc. Daarnaast vormt het centrum, door 
haar ligging langs de hoofdontsluitingsweg en de twee hoogbouwaccenten, het visitekaartje 
van de wijk voor bezoekers. Deze eigenschappen van intimiteit enerzijds en herkenbaarheid 
anderzijds zijn bepalend voor de uitstraling van het centrum, die kan worden omschreven 
als ‘vriendelijk en uitnodigend’ en ‘representatief en hoogwaardig’.

Het centrum kan worden beschouwd als een ensemble bestaande uit twee architectonische 
eenheden. De eerste eenheid wordt gevormd door het bouwblok met de plint met 
(winkel)voorzieningen met daarboven woningen en de toren met woningen. Onder (een 
deel van) dit bouwblok wordt een parkeergarage gerealiseerd. De tweede architectonische 
eenheid bestaat uit het bouwblok met maatschappelijke voorzieningen, een strook met 
woningen en een toren met woningen (afbeelding 21). Ook hier wordt een parkeergarage 
onder een deel van het bouwblok aangelegd.

Een architectonische eenheid wordt door één architect ontworpen. Daarbij is het wel 
van belang dat er afstemming plaatsvindt, zodat het centrum-ensemble als een geheel 
herkenbaar is. Samenhang binnen het centrum-ensemble moet met name worden 
bewerkstelligd door een eenduidige, eigentijdse vormgeving met grote herkenbare volumes, 
eenduidig materiaalgebruik (baksteen) en kleurgebruik (warme kleuren). 
Het plein maakt ook onderdeel uit van het centrum-ensemble. Gebouwen en plein zullen in 
samenhang moeten worden ontworpen. 
Delen van het centrum-ensemble grenzen aan hoofdstructuren van de wijk, zoals het 
HSL park en de lanen. Waar dit het geval is, sluit dit deel van het centrum-ensemble qua 
architectuur en vormgeving ook aan op bebouwing langs de hoofdstructuur. Indien dit 
strijdigheid oplevert prevaleren de criteria van het centrum.

Het centrum vormt het meest stedelijke deel van de wijk; de dichtheid van bebouwing is hier 
hoog. De bebouwing moet dit stedelijke karakter uitdrukken en bestaat daarom uit grote 
volumes en eenheden (afbeelding 22). De bebouwing (met uitzondering van beide torens) 
kent een horizontale geleding. De individuele woning of voorziening maakt deel uit van het 
geheel en is niet als zodanig herkenbaar.

Woningen
De aanwezigheid van woningen in het centrum verhoogt de levendigheid en de veiligheid 
van het gebied (met name na sluitingstijd). Een directe relatie van de woningen met het 
centrumgebied (het plein) is dan ook belangrijk (afbeelding 23). Deze relatie moet worden 
bewerkstelligd door alle woningen aan de pleinzijde te voorzien van voldoende transparante 
geveldelen, zoals ramen, balkons, serres, tuinkamers, loggia’s, etc. Dergelijke elementen 
aan de gevel geven het gebouw plasticiteit, wat de uitstraling van het gebouw verlevendigt, 
maar ze moeten met mate worden toegepast om een “overkill” te voorkomen.
De (gezamenlijke) entree van de woningen moet een uitnodigende, luxe uitstraling krijgen. 

Torens
De twee torens met woningen vormen tezamen de iconen van de wijk (afbeelding 26). 
Ze zijn niet identiek, maar refereren qua architectuur en vormgeving wel aan elkaar, 
vergelijkbaar met “broertjes en zusjes”. Dit zorgt ervoor dat ze samen het centrumgebied 
opspannen en identiteit geven. De vormgeving van de torens moet hun herkenbaarheid 
en identiteit ondersteunen. Het volume van de torens kent verbijzonderingen qua plastiek. 
Deze verbijzonderingen geven de torens een levendige uitstraling en een menselijke maat. 
Bovendien vergroten ze de herkenbaarheid. De beëindiging van de torens wordt niet 
geaccentueerd met bouwkundige elementen, zoals luifels. 
Belangrijk bij de vormgeving van de torens is een goede balans tussen open en gesloten. 
De torens dienen voldoende transparant te zijn, zodat het volume niet te zwaar oogt. 
Tegelijkertijd moeten de torens voldoende gesloten delen hebben, zodat het bakstenen 
karakter zichtbaar blijft. De torens zijn alzijdig qua oriëntatie en hebben geen achterkanten. 
Alle gevels zijn aantrekkelijk om te zien.

B. toelichting plAnonderdelen
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Afbeelding 24: verblijfsplek aan doorgaande laan Afbeelding 25: centrum ensemble: twee    
              architectonische eenheden

Afbeelding 26: woontorens als hoogte accent markeren  
                        centrum

Afbeelding 27: formele buitenzijde en informele                  
             binnenzijde
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Parkeergarages
Het ontwerp van de parkeergarages maakt deel uit van de architectonische opgave. De 
parkeergarages worden gebruikt door bewoners en/of gebruikers van de voorzieningen. Dit 
heeft verschillende verkeersstromen tot gevolg, die op een overzichtelijke manier moeten 
worden ingepast. De uitstraling en het gebruik van de garages zijn prettig; gebruikers 
voelen zich veilig in de garage en de garage is overzichtelijk en functioneel in het gebruik. 
Een ruime hoogtemaat is verplicht. Kleurgebruik, licht en materialisatie moeten zo 
worden ingezet, dat de gewenste uitstraling en het gebruik worden bevorderd. Toegangen 
naar de parkeergarages (hellingbanen) zijn volledig opgenomen in de bebouwing. 
Voetgangersentrees tot de garages dienen specifieke aandacht in ontwerp en uitwerking te 
krijgen (ligging, materialisatie, detaillering).

Winkelplint
De winkelplint maakt onderdeel uit van het gebouw en heeft een uitnodigende 
en overzichtelijke uitstraling. De relatie tussen het plein en de winkels is zo direct 
mogelijk. Hierbij dient rekening te worden gehouden bij de toepassing van luifels, 
kolommen, of dakoverstekken. Een dubbele bouwhoogte, waarbij sprake is een dubbele 
voorzieningenlaag of een voorzieningenlaag in combinatie met een woningenlaag 
versterkt de relatie tussen de voorzieningen en het plein en is daarom verplicht. De plint is 
transparant afgewisseld met gesloten delen. Deze repetitie open – gesloten versterkt de 
leesbaarheid van de plint. Reclame en naamgeving maken onderdeel uit van de plint en 
moeten op een eenduidige manier een plaats krijgen in de gevel. Opslag- en afvalruimten 
maken onderdeel uit van het gebouw. Expeditie van vrachtwagens moet inpandig 
plaatsvinden.

Maatschappelijke voorzieningen
Het gebouwdeel met maatschappelijke voorzieningen maakt onderdeel uit van het totale 
bouwblok, maar moet qua vormgeving worden verbijzonderd, zodat de verschillende 
functies aan de buitenzijde van het gebouw afleesbaar zijn. De entree(s) van de 
voorzieningen dienen weloverwogen te worden geplaatst en moeten representatief en 
herkenbaar zijn.   

Vanuit hoger gelegen woningen is zicht op de daken van de lagere bebouwing. Het dak 
van de gebouwen moet daarom als een vijfde gevel worden beschouwd. Minimaal vereist 
is een groen dak, maar een daktuin of dakterrassen hebben de voorkeur. Technische 
voorzieningen, zoals ventilatoren, airco’s, liftvoorzieningen etc. moeten worden ‘ingepakt’, 
zodat ze onderdeel zijn van het gebouw en ze niet zichtbaar zijn vanaf maaiveld. Om dit te 
bereiken kan het nodig zijn de gevels van de gebouwen op te metselen. De zonwering van 
de woningen moet binnen het gevelvlak vallen en worden meeontworpen met het gebouw.

Alle centrumbebouwing bestaat hoofdzakelijk uit baksteen. Combinaties met andere 
materialen zoals hout en staal zijn mogelijk, mits het bakstenen karakter dominant blijft. 
Andere materialen kunnen worden ingezet om de beoogde representatieve uitstraling te 
bewerkstelligen. 

Welstandscriteria Centrum: zie C2 

B. toelichting plAnonderdelen
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Afbeelding 28: schematisch overzicht van de bebouwing langs de Noordelijke Verbindingsweg

Afbeelding 29: doorsnede Noordelijke Verbindingsweg Afbeelding 30: verbijzondering van bebouwing op de hoek

oost west
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B6  Noordelijke Verbindingsweg
De Noordelijke Verbindingsweg verbindt Rotterdam Airport met de G.K. van 
Hogendorpweg. De Noordelijke Verbindingsweg ontsluit het bedrijvenpark Zestienhoven, 
gelegen aan de noordzijde van de weg. Aan de zuidzijde van de Noordelijke 
Verbindingsweg bevinden zich woningen (afbeelding 28). De onderstaande tekst 
en welstandscriteria hebben op deze woningen betrekking. Voor bebouwing op het 
terrein van Rotterdam Airport wordt een aparte welstandsparagraaf gemaakt. Voor het 
bedrijvenpark Zestienhoven is reeds welstandsbeleid opgesteld en vastgesteld; dit is 
opgenomen in D2.

De woningen aan de zuidzijde van de Noordelijke Verbindingsweg worden niet 
vanaf deze weg ontsloten, maar via de Van der Duijn van Maasdamweg, de lanen 
en een parallelweg. De woningen zijn echter wel georiënteerd op de Noordelijke 
Verbindingsweg; voordeuren bevinden zich aan deze zijde. Het is noodzakelijk dat de 
bebouwing richting de Noordelijke Verbindingsweg een representatieve uitstraling heeft; 
de bebouwing vormt voor bezoekers van het vliegveld en het bedrijvenpark immers 
het visitekaartje van de wijk Park Zestienhoven. Dit geldt met name voor de hoek aan 
de westzijde (afbeelding 30). Deze hoek ligt prominent in het zicht voor verkeer uit de 
richting van de luchthaven naar de G.K. van Hogendorpweg. De bebouwing op de hoek 
moet daarom steviger zijn dan de overige bebouwing en moet qua architectuur worden 
verbijzonderd. 

De achterzijde van de woningen maakt onderdeel uit van een binnenwereld; dit deel 
van de woningen moet qua vormgeving hierbij aansluiten. Het is daarom wenselijk de 
woningen aan de achterzijde ‘een ander gezicht’ te geven, zodat aansluiting met de 
binnenwereld wordt gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan vormgeving van het dak, 
ander materiaalgebruik, transparante gevel, etc.

De woningen hebben kleine voortuinen om enige afstand tot de weg te creëren 
en de privacy van de bewoners te vergroten (afbeelding 29). Ze zijn geschakeld 
tot rijen van verschillende lengte en kleine appartementenblokken. De woningen 
en de bedrijfsbebouwing vormen aan weerszijden een front langs de Noordelijke 
Verbindingsweg. De rijen en/of blokken met woningen moeten voldoende volume 
hebben in verhouding tot de bedrijfsbebouwing aan de overzijde; kleinschaligheid is niet 

toegestaan. De individuele woning is binnen de bouwblokken niet te onderscheiden; 
het collectief aan woningen bepaalt het beeld. De gebouwen zijn minimaal drie lagen 
met een plat dak hoog; een dergelijk volume is minimaal noodzakelijk om voldoende 
tegenwicht te bieden aan de bedrijfsbebouwing aan de overzijde.

De Noordelijke Verbindingsweg is een 50 km/uur weg. Dit heeft tot gevolg dat de 
woningen voornamelijk vanuit een dynamisch perspectief zullen worden bekeken. Het 
is daarom van belang de voorzijde van de woningen een representatieve en krachtige, 
maar ingetogen uitstraling te geven. De architectuur wordt gekenmerkt door duidelijke 
gebaren en elementen van voldoende maat; kleinschalige details en elementen zijn 
onvoldoende zichtbaar door het dynamisch perspectief en daarom niet gewenst.

De materialisatie bestaat uit baksteen met een donkere, warme kleur; transparante delen 
zijn van helder glas. Kozijnen zijn van (hard)hout. Het is toegestaan om bepaalde delen 
van de bakstenen voorgevel te accentueren door ander materiaal toe te passen, mits dit 
spaarzaam gebeurt.
Qua materiaal- en kleurgebruik moet de achterzijde van de woningen passen in de 
binnenwereld; aan deze zijde ligt het gebruik van of een combinatie met andere 
materialen dan ook voor de hand.

Welstandscriteria Noordelijke Verbindingsweg : zie C6.

B. toelichting plAnonderdelen



�4

Afbeelding 31: het HSL park met de aangrenzende bebouwing (proefverkaveling) 

Afbeelding 32: doorsnede HSL park

Afbeelding 34: artist impression van het park met 
de doorgaande fiets- en voetgangersroute

Afbeelding 33: artist impression van het park met 
de bomenrijen, de rookluiken en de vluchtgebouwen
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B7  HSL park
Het tracé van de HSL doorsnijdt de wijk Zestienhoven. Het spoor van de HSL is gelegen 
in een ondergrondse tunnelbak waarop niet mag worden gebouwd (afbeelding 32). 
Uitzondering hierop vormt alle bebouwing die noodzakelijk is voor het functioneren 
van de HSL, zoals vlucht- en tunnelgebouwen, rookluiken en opstelplaatsen voor 
calamiteitenverkeer. De zone op het spoor zal worden ingericht als een lineair park 
met gras, bomen en diverse speelelementen (afbeelding 33) en met een route voor 
wandelen, fietsen, skaten. Deze route verbindt het centrum van Rotterdam via het 
Paadje van Duizendtree en het HSL park met het buitengebied rondom Berkel-Roderijs 
en Bergschenhoek (afbeelding 34). Daarnaast zullen op een aantal plekken speel- en 
sportvoorzieningen worden geplaatst. De HSL zone zal op deze manier gaan functioneren 
als park op zowel stedelijk- als wijk c.q. buurtniveau.

Aan weerszijden van het HSL park is bebouwing geplaatst om het groen ‘in te pakken 
en te begeleiden’. De bebouwing langs het park bestaat uit bouwblokken, waarin 
eengezinswoningen, appartementen of voorzieningen zijn opgenomen. De bouwblokken 
zijn zo geplaatst dat er twee lange wanden langs het park worden gevormd. De bebouwing 
is niet parallel aan het groen geplaatst, maar ‘golft’ er langs (afbeelding 31). Op een aantal 
plaatsen ontstaan hierdoor bredere plekken in het park. Hier kunnen verbijzonderingen qua 
parkinrichting plaatsvinden.

Het HSL park doorsnijdt de hele wijk. Het is daarom belangrijk dat de bebouwing langs 
het gehele HSL park als een eenheid wordt beschouwd en ook zo wordt vormgegeven. 
Dit betekent niet dat alle bebouwing identiek moet zijn; afwisseling in de vormgeving van 
de bouwblokken is wel degelijk vereist om herhaling en eentonigheid te voorkomen. De 
vormgeving en de architectuur van de bebouwing moeten de wand-functie versterken. De 
bebouwing moet voldoende stevig zijn om tegenwicht te bieden aan het groen. Openingen 
tussen de bouwblokken moeten ondergeschikt zijn aan de bebouwing, zodat de wand 
visueel doorloopt. Een bouwblok heeft over de gehele lengte dezelfde bouwhoogte zonder 
dakopbouwen. 

De gevel langs het park dient voornamelijk vlak te zijn; enige plastiek in de gevel is 
noodzakelijk met het oog op levendigheid, maar mag de wand-functie niet verstoren. De 
bouwblokken dienen een horizontale geleding te hebben; dit versterkt de langgerekte 
vorm van het park. Ritmiek in de gevel, bijvoorbeeld door de repetitie van bepaald type 
kozijn, benadrukt eveneens de vorm van het park en is daarom ook gewenst. Bouwkundige 
elementen, zoals een doorlopende dakrand moeten worden gebruikt om het groen steviger 
in te kaderen en de wand-functie van het blok te versterken. De bebouwing dient aan 
de zijde van het park transparant te zijn; toezicht op het groen vanuit de woningen moet 
mogelijk zijn.

Alle bebouwing staat, waar dat mogelijk is, met de ‘voeten in het groen’. Auto-ontsluiting 
van de bebouwing gebeurt bij voorkeur via de lanen of de binnenwerelden. Woningen 
hebben aan de zijde van het park geen voortuin; indien er toch een private zone tussen de 
woningen en het park wordt aangelegd, dan mag deze geen erfafscheiding hebben.

De bebouwing langs het HSL park bestaat hoofdzakelijk uit baksteen. Toepassing van 
andere materialen, zoals hout, metaal, natuursteen, etc. is toegestaan, mits deze materialen 
niet de boventoon voeren en aansluiten bij de aangrenzende binnenwereld. De kleur van de 
baksteen moet worden gekozen uit een beperkt spectrum, dat de kleuren rood – roodbruin 
bevat. 

De bebouwing langs het HSL park grenst aan één zijde aan het park; aan de andere 
zijde grenzen de bouwblokken vaak aan een binnenwereld of een laan. Belangrijk is dat 
de vormgeving en architectuur van de bouwblokken ook passen in de binnenwerelden 
of de lanen. Naast de welstandscriteria voor het HSL park zullen daarom de criteria voor 
binnenwerelden dan wel lanen in acht genomen moeten worden. Bij strijdigheid prevaleren 
de criteria van het HSL park.

Welstandscriteria HSL-Park : zie C7

B. toelichting plAnonderdelen

Afbeelding 34: artist impression van het park met 
de doorgaande fiets- en voetgangersroute

Afbeelding 33: artist impression van het park met 
de bomenrijen, de rookluiken en de vluchtgebouwen
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Afbeelding 37: Schematische weergave van bebouwing langs de Beekweg 

Afbeelding 35: Hertenkamp in park Afbeelding 36: doorzicht naar IJskelderterrein
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B8  De Beekweg
De Beekweg is één van de oude, lange lijnen in Park Zestienhoven. De woningen 
langs de Beekweg vormen tezamen een lint en kijken uit over het water. De beide 
randen van de Beekweg zijn niet gelijk. Aan de noordzijde van de weg komt een lange 
reeks individueel uit te geven kavels (afbeelding 37). Aan de zuidzijde wordt de weg 
begeleid door een brede watergang. De buitenruimte ondersteunt het karakter van een 
polderlint en zal bestaan uit een zo smal mogelijke rijbaan met aan een zijde woningen 
en aan de andere zijde een brede watergang met een brede oever en groenstrook met 
karakteristieke polderbomen.

Het streven is alle bebouwing langs de Beekweg welstandsvrij te maken, om zo de 
benodigde variatie karakteristiek voor een polderlint te bewerkstelligen. Voor de 
Beekweg zijn daarom geen welstandscriteria opgesteld.

B9  Park Buitenplaats
Ten westen van het woongebied wordt het wijkpark Buitenplaats gerealiseerd. Het park, 
tevens onderdeel van de groene loper de stad uit, bestaat uit een aantal onderdelen, 
zoals volkstuinen, een sportpark, een vijver en het terrein van de IJskelder (afbeelding 
35 + 36). In het park worden drie woongebouwen geplaatst.

Toelichting en welstandscriteria Buitenplaats: zie D1

B10  Bedrijvenpark
Bedrijvenpark Zestienhoven is gelegen ten noorden van de Noordelijke Verbindingsweg. 
Dit deel wordt vooruitlopend op het toekomstige deel Hoog Zestienhoven ontwikkeld. 
De ambities voor het totale bedrijvenpark Zestienhoven zijn hoog; met de ontwikkeling 
van het eerste deel van het terrein wordt de basis gelegd voor verdere invulling van het 
gebied. Voor dit deel van het bedrijvenpark is reeds welstandsbeleid vastgesteld.

Toelichting en welstandscriteria Bedrijvenpark: zie D2

B. toelichting plAnonderdelen
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Afbeelding 39: profielen van de 4 lanenAfbeelding 38:  schematische weergave van de bebouwing langs de 4 lanen. Uit de tekening kunnen principes ten aanzien van het pandsgewijze karakter, de  
  korrel van architectonische variatie, de vormgeving en het kleurgebruik worden afgeleid.

lAAn 1

lAAn �

lAAn �

lAAn  4
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Herkenbaarheid van de individuele woning is kenmerkend voor een villawijk. In de lanen 
moet de afzonderlijke woning daarom te onderscheiden zijn. Dit geldt ook indien er sprake 
is van geschakelde woningen: deze krijgen een pandsgewijs karakter. Herkenbaarheid 
en identiteit mogen echter niet ten koste gaan van de samenhang in de totale laan. 
Onderscheid tussen de individuele woningen wordt gecreëerd door te variëren in 
kleur, vormgeving en architectonische elementen, bijvoorbeeld kozijnen en erkers. 
‘Consumentgericht bouwen’ kan helpen het vereiste onderscheid te bewerkstelligen.

De woningen zijn op de straat georiënteerd. De gevel op de begane grond is voor een 
belangrijk deel transparant, zodat zicht op de laan mogelijk is. Daar waar de laan wordt 
onderbroken door een inrit naar een binnenwereld ontstaan hoekwoningen. Het is van 
belang de zijgevels van deze woningen als voorgevels te ontwerpen.

De erfafscheiding speelt een belangrijke rol in de overgang van privaat terrein naar 
de straat. Erfafscheidingen moeten dan ook altijd in nauwe samenhang met de 
bebouwing worden ontworpen en dienen tevens te passen in het straatbeeld. Gebouwde 
erafscheidingen aan de voorzijde zijn maximaal 1 meter hoog. Per laan geldt 1 type 
erfafscheiding.

De gevelmaterialisatie bestaat hoofdzakelijk uit baksteen; de gekozen steen moet een 
sprekende uitstraling hebben. Toepassing van andere gevelmaterialen, zoals hout, 
natuursteen, staal, stucwerk, etc. is slechts toegestaan als dit architectonische meerwaarde 
heeft. Voor elke laan is een kleurenpalet voor de bakstenen bepaald. In het westelijk deel is 
dit palet breder dan in oostelijke deel, waar de bebouwingsdichtheid hoger is. Hier liggen de 
kleuren meer in elkaars verlengde. In alle paletten is sprake van ‘warme kleuren’:
Laan 1 (Villalaan): antraciet – bruin – rood – oranje
Laan 2 (Statige straat): bruin – rood – oranje
Laan 3: bruin – rood 
Laan 4: bruinrood – rood
Voegwerk van de stenen moet passen bij het type baksteen en de kleur van de steen. 
Daarnaast moet het voegwerk de architectuur van de woning ondersteunen. Kozijnen 
zijn gemaakt van (hard)hout, staal of aluminium. Schuine daken zijn afdekt met leien of 
keramische dakpannen met een donkere kleur. Dakpannen zijn niet geglazuurd.

B11  Lanen
De lanen zijn onderdeel van de hoofdstructuur van het gebied. De noord-zuid richting van 
de lanen volgt het voormalige poldergrid. De helderheid en repetitie van de lanen geeft 
structuur aan het gebied en maakt oriëntatie in Park Zestienhoven mogelijk. Bovendien 
verbinden de lanen Park Zestienhoven met het omliggende gebied en geven zij toegang tot 
de binnenwerelden.
De lanen zijn verschillend van karakter. Dit onderscheid wordt veroorzaakt door de 
gradiënt: van west naar oost neemt de bebouwingsdichtheid toe en worden de lanen steeds 
stedelijker. Dit verschil in karakter komt in de dichtheid en de uitstraling van de bebouwing 
tot uiting. In het westelijk deel is ruimte voor architectonische variatie en onderscheid tussen 
de woningen; in oostelijke richting wordt de korrel van de variatie kleiner, de woningen 
vertonen steeds meer samenhang qua architectuur (afbeelding 38). De maat van de 
voortuin (en hiermee samenhangend de mate waarin de bebouwing wordt ‘gecamoufleerd 
door het groen’) neemt af in oostelijke richting; de relatie tussen de bebouwing en de straat 
wordt steeds directer (afbeelding 39).
 
Voor elke laan geldt dat samenhang en continuïteit belangrijk zijn. Elke laan moet over 
de gehele lengte als een eenheid worden gezien. Dat wil zeggen dat de bebouwing aan 
weerszijden en over de gehele lengte samenhang vertoont qua architectuur. Ter plaatse van 
kruisingen van de lanen met inritten naar de binnenwerelden ‘loopt de laanbebouwing door’. 
De bebouwing aan de Van der Duijn van Maasdamweg en aan de Beekweg is wel dominant 
over de laanbebouwing.

De positionering op de kavels en de uitstraling versterken het formele karakter van de 
lanen. Alle lanen kennen een vaste afstand van 27 meter tussen de rooilijnen van de 
bebouwing, maar krijgen ieder een eigen karakter. Deze verschillen komen tot uitdrukking 
in het profiel en de boomsoort. In de gebieden met een lage dichtheid wordt veel ruimte 
uitgegeven in de vorm van tuinen. De openbare straat is relatief smal. In het gebied met 
een hogere dichtheid ligt het accent juist op de bredere straat en is de overgang naar de 
woningen kleiner. 

Afbeelding 39: profielen van de 4 lanen

B. toelichting plAnonderdelen
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Afbeelding 41:  groen bepaalt het karakter van 
  binnenwerelden in het centrale deel van 
  de wijk

Afbeelding 42:  verharding en groen bepalen het karakter
  van binnenwerelden in het meest 
  stedelijke deel van de wijk

Afbeelding 43:  water en privaat groen bepalen het 
  karakter van binnenwerelden in het 
  deelgebied Rietzoom.

Afbeelding 40:  water en openbaar groen bepalen  het 
  karakter van binnenwerelden in het  
  westelijk deel van de wijk



�1

B12  Binnenwerelden
Binnenwerelden zijn gelegen tussen twee lanen en hebben een informeel, intiem en 
kleinschalig karakter. De inrichting van de binnenwerelden en het ontwerp van de 
bebouwing dragen hieraan bij. 
Elke binnenwereld heeft een eigen sfeer en identiteit, afhankelijk van de inrichting van de 
binnenwereld en de bebouwing. De gradiënt speelt hierbij een belangrijke rol (afbeelding 
44).
1. Het karakter van de binnenwerelden in het westelijk deel van de wijk wordt 
getypeerd door een waterpartij in combinatie met openbaar groen (afbeelding 40). De 
bebouwingsdichtheid is hier laag; de bebouwing bestaat voornamelijk uit vrijstaande- en 
2-onder-1 kapwoningen.
2. In oostelijke richting wordt de sfeer van de binnenwerelden achtereenvolgens bepaald 
door een groene ruimte (afbeelding 41)
3. en een hoofdwatergang in combinatie met groene scheggen. De bebouwingsdichtheid en 
daarmee ook het aandeel geschakelde en/of gestapelde woningen in de binnenwerelden 
neemt toe.
4. In het meest stedelijke deel maken binnenwerelden onderdeel uit van stedelijke 
bouwblokken. Deze binnenwerelden zijn steniger van karakter (afbeelding 42).
5. In het zuidelijke, waterrijke deel van de wijk (het deelgebied Rietzoom) worden de 
binnenwerelden getypeerd door water; bebouwing is gelegen op eilanden of staat direct in 
het water; veel tuinen grenzen direct aan het water (afbeelding 43).

B. toelichting plAnonderdelen

Afbeelding 44: gradiënt bepaalt mede karakter van binnenwereld
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Afbeelding 45: route voor langzaam verkeer door binnenwerelden in de deelgebieden Vijverbuurt en Bovenbeek 1e fase

Afbeelding 46:: overgang woning - water
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Gebouwen in de binnenwerelden zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen met een 
‘warme’ uitstraling, zoals hout, natuursteen, leisteen, helder glas, riet, etc. Dit materiaal 
versterkt het onderscheid met de bebouwing langs de lanen. Het gebruik van baksteen is 
slechts heel beperkt toegestaan; metselwerk van een bijzonder type steen en/of met een 
bijzondere toepassing, bijvoorbeeld geglazuurde of gekeimde stenen, is wel geoorloofd. Het 
kleurgebruik is ingetogen. Een binnenwereld bevat hoofdzakelijk één kleur of kleurstelling, 
die bijdraagt aan een chic karakter van de wijk. Kozijnen zijn gemaakt van (hard)hout, staal 
of aluminium. 

Rietzoom
Voor de bebouwing in de binnenwerelden van Rietzoom geldt dat het water in het ontwerp 
van de gebouwen moet worden meegenomen, zowel visueel (zichtbaar zijn van het water 
vanuit de bebouwing) als fysiek (gebruik van het water, bijvoorbeeld vlonders, terrassen 
aan het water, steigers). Terrassen en vlonders dragen bij aan een waterrijk karakter van 
dit deelgebied en zijn daarom (waar technisch mogelijk) verplicht. Ze dienen te worden 
meeontworpen met de woningen. Bebouwing die direct in het water staat, dient écht in 
het water te staan of op het water te drijven. Gevelmateriaal moet doorlopen onder de 
waterspiegel. Met behulp van architectonische oplossingen kan de suggestie worden 
gewekt dat de woning op het water drijft (afbeelding 46).

B. toelichting plAnonderdelen

De binnenwerelden zijn in oost-west richting verbonden door een fiets- en 
voetgangersroute. Deze schakelt de binnenwerelden met wisselende sferen aan 
elkaar (afbeelding 45). Binnenwerelden worden indirect ontsloten vanaf de lanen; 
de toegangswegen behoren qua inrichting tot de binnenwereld. De inrichting van 
binnenwerelden wordt onder andere gekenmerkt door een geleidelijke overgang tussen 
tuin en openbaar gebied, bomen met een hoge sierwaarde, het feit dat parkeerplaatsen 
vanzelfsprekend onderdeel van de inrichting van het gebied uitmaken en een goede balans 
tussen bebouwing, erfafscheiding, bestrating en beplanting.

De bebouwing in een binnenwereld bestaat, afhankelijk van de plaats van de binnenwereld 
in de wijk (gradiënt) uit vrijstaande, geschakelde of gestapelde woningen. Alle bebouwing 
in een binnenwereld vormt een architectonische eenheid. De individuele woning mag 
binnen deze eenheid herkenbaar zijn, mits dit niet ten koste gaat van het collectief. Een 
binnenwereld bevat niet enkel identieke gebouwen. Kleine verschillen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van kleurgebruik, indeling van de gevel, vormgeving etc. versterken de 
levendigheid van de binnenwereld en zorgen voor herkenbaarheid en intimiteit. 

De bebouwing in binnenwerelden is in maat en schaal ondergeschikt aan de laanbebouwing 
aan weerszijden. Gebouwen in de binnenwerelden zijn in vergelijking met gebouwen 
langs de lanen minder stevig. De bebouwing in de binnenwerelden heeft een sprekende 
uitstraling. Origineel en in-het-oog-springend zijn begrippen die van toepassing zijn op de 
woningen in de binnenwerelden. De dakvorm is dominant in het ontwerp van de gebouwen. 
Hiermee onderscheiden de woningen zich van de woningen langs de lanen, waar het 
accent juist op de gevels ligt.
 
De overgang van de woning via de tuin naar het openbare gebied gaat op een geleidelijke, 
vloeiende manier. Met behulp van bouwkundige elementen aan de woning, zoals veranda’s, 
luifels, terrassen, etc. wordt de overgang  woning - tuin - openbaar gebied ‘vertraagd’. De 
overgang tuin - openbaar gebied is zorgvuldig ontworpen. Gebouwde erfafscheidingen, 
zoals tuinmuren, carports, hekwerken, etc. maken onderdeel uit van het ontwerp van de 
bebouwing en passen binnen de sfeer van de binnenwereld. Erfafscheidingen mogen geen 
belemmering vormen voor de relatie tuin - binnenwereld. Zicht vanuit de woningen op het 
water of het groen moet mogelijk zijn.  
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Afbeelding 47: verdeling van de bruggen in twee groepen Afbeelding 49: principe binnenwereldbrug

Afbeelding 48: principe hoofdstructuurbrug
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B13  Bouwwerken en gebouwen in openbaar gebied
Bruggen
In Park Zestienhoven komt een groot aantal bruggen over de talrijke singels en vaarten. 
Ze vormen beeldbepalende elementen in het gebied en moeten daarom zorgvuldig worden 
vormgegeven. De plaats van een brug in de infrastructuur bepaalt de afmetingen en de 
functionele eigenschappen (geschikt voor voetgangers, fietsers of auto’s) en daarmee deels 
de vormgeving van de brug. De ligging binnen de deelgebieden is daarnaast eveneens van 
invloed op het uiterlijk en karakter van de bruggen.

De bruggen zijn kleine accenten en verbijzonderingen in Park Zestienhoven. Ze maken het 
waterrijke karakter van de wijk zicht- en beleefbaar. Het zicht op en contact met het water 
vanaf de brug is belangrijk; een opengewerkte leuning of brughek kan hieraan bijdragen. 
De bruggen vormen één familie, en kunnen worden getypeerd als ‘polderbruggen met een 
twist’. Ze refereren aan het voormalige polderlandschap, maar zijn getransformeerd naar 
hun functie in een groenstedelijk woongebied. De verwantschap tussen de bruggen ligt in 
de brugleuningen, aangevuld met een karakteristiek voor het brugdek en de aanlanding. 
De bruggen vormen voor een deel de identiteit van Park Zestienhoven en moeten als het 
ware ‘icoon’ van het gebied worden. Binnen de familie van bruggen zijn twee groepen te 
onderscheiden (afbeelding 47):

-	 Hoofdstructuurbruggen (figuur 48)
Dit zijn de bruggen in de hoofdinfrastructuur en over de hoofdwatergangen. 
Kenmerkend voor de bruggen van de hoofdstructuur is een zo vlak mogelijke vorm, 
met rechte lijnen en vlakken. Het karakter van deze bruggen kan worden getypeerd 
als functioneel en ingetogen. De oversteek van het water gebeurt zo direct en efficiënt 
mogelijk. In de as van de straat fungeren ze als overgangen tussen de buurten. Het 
wegprofiel wordt zoveel mogelijk doorgetrokken over de brug heen. In de as van de 
watergangen benadrukken ze in hun repetitie het ritme van de polderslagen. Een 
subgroep binnen de hoofdstructuurbruggen wordt gevormd door de ‘Steilrandbruggen’. 
Deze voornamelijk langzaamverkeersbruggen aan de zuidrand van het plangebied 
schieten dun en elegant de wijk uit richting de stad.

-	 Binnenwereldbruggen (figuur 49)
De bruggen van de secundaire structuur liggen voornamelijk in de binnenwerelden 
en het park. Ze zijn in tegenstelling tot de hoofdstructuurbruggen juist zo bol mogelijk 
(rekening houdend met de eisen van toegankelijkheid), waarbij gebruik wordt gemaakt 
van ronde lijnen en gebogen vlakken. Ze zijn expressief van karakter; de oversteek van 
het water wordt als het ware gedramatiseerd als onderdeel van de inrichting van de 
binnenwerelden. 
Een subgroep wordt gevormd door de bruggen in het park. Het park, oftewel de 
Buitenplaats, is een belangrijke imagodrager van het gebied. De ambitie voor de 
parkbruggen moet hierop aansluiten en zal in nauwe samenhang met het park en de 
gebouwde voorzieningen hierin ontworpen moeten worden. De 2 belangrijkste bruggen 
in het park (specials) kunnen, met in acht neming van de algemene familiekenmerken, 
een eigen uitstraling en vormentaal krijgen. 
 

Voor alle bruggen worden de gemeenschappelijke familiekenmerken uitgewerkt, die 
aan de basis staan van alle bruggen. In principe zullen alle bruggen in het gebied door 
één architect worden de ontworpen en uitgewerkt op basis van deze kenmerken. De 
familiekenmerken bepalen de vorm en het karakter van de bruggen en daarmee ook de 
variatie en samenhang. Daarnaast kunnen afmetingen, materiaal en kleur worden ingezet 
om dit te bewerkstelligen.

Overige bouwwerken
In het openbaar gebied zullen ook diverse (kleine) gebouwde nutsvoorzieningen, zoals 
gemalen, kunstwerken, trafogebouwen, etc. worden gerealiseerd. Waar mogelijk heeft 
het de voorkeur nutsgebouwen en -kasten inpandig of ondergronds te plaatsen of op te 
nemen in gevels van bijvoorbeeld woningen of garages. Indien nutsgebouwen of -kasten 
worden geplaatst naast of nabij bebouwing (bijvoorbeeld woningen) dan moeten deze 
worden bekleed met dezelfde gevelbekleding als de aangrenzende bebouwing en dezelfde 
architectonische uitstraling te krijgen.
Gemalen dienen geheel ondergronds te worden geplaatst. Indien dit niet haalbaar is, dan 
dient het gemaal, afhankelijk van de positie in de wijk, te worden bekleed met baksteen. Het 
type steen is gelijk aan de steen die is toegepast bij de aangrenzende bebouwing.

B. toelichting plAnonderdelen
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Bijzonder welstandstoezicht

Regulier welstandstoezicht

Welstandsvrij (besluit sept 2006)

Welstandsvrij
(nog aan te wijzen door de raad)

Bijzonder welstAndstoezicht

De kwaliteitsambities voor gebieden met 
bijzonder welstandstoezicht zijn hoog; 
De criteria zijn expliciet geformuleerd; 
bij de toetsing van bouwplannen wordt 
veel nadruk gelegd op argumentatie 
van de ingreep door de initiatiefnemer 
en ontwerper. Handhaving heeft in deze 
gebieden meer bestuurlijk prioriteit.

welstAndsvrij

Excessen zijn niet toegestaan.

Afbeelding 50: verschillende welstandsniveaus binnen het plangebied
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C1  Welstandsniveaus 
Het welstandsniveau geeft de mate van welstandstoetsing aan. Binnen het plangebied 
kunnen drie welstandsniveaus worden onderscheiden (afbeelding 50):

-	 Langs de Van der Duijn van Maasdamweg, in het park Buitenplaats en in het 
wijkcentrum geldt bijzonder welstandstoezicht. Deze gebieden functioneren als gevolg 
van grote publieksstromen als ‘etalage’ van de stad en hebben daarom een cruciale 
betekenis voor het totaalbeeld van de stad. 

-	 Het merendeel van het gebied (de Noordelijke Verbindingsweg, de lanen, de 
binnenwerelden en het bedrijventerrein) heeft regulier welstandstoezicht. Deze 
gebieden hebben geen specifieke prioriteit in het ruimtelijk kwaliteitsbeleid, maar 
vragen wel aandacht bij de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit.

-	 Een deel van de nieuwe woningen in het plangebied is aangewezen als welstandsvrij of 
potentieel welstandsvrij. Het betreft alleen particuliere kavels. 

C2  Particulier opdrachtgeverschap en welstandsvrij bouwen
In Park Zestienhoven worden circa 150 kavels direct aan particulieren aangeboden. Op 
deze plekken wordt toekomstige bewoners de kans geboden zelf de eigen woning te 
realiseren. Een deel van deze particuliere kavels wordt als welstandsvrij aangewezen; de 
woningen worden in dit geval niet getoetst aan welstandseisen. Bij de bepaling welke kavels 
particulier (en welstandsvrij) worden ontwikkeld, wordt gekeken naar de ligging van de 
kavels; welstandsvrije kavels zijn niet gelegen aan hoofdwegen of op prominente plekken 
aan openbaar groen. In het plangebied zijn reeds 33 particuliere kavels als welstandsvrij 
benoemd (sep. 2006). De eventuele benoeming van de overige kavels als welstandsvrij 
wordt in een apart besluit genomen door de Raad.

c. WelstandsBeleId
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Afbeelding 52: zorgvuldig vormgegeven overgang van 
             gebouw naar omgeving

Afbeelding 51:  chique bebouwing, ontworpen in   
  samenhang met de omgeving

Afbeelding 55: gebruik van hoogwaardige materialenAfbeelding 54: architectuur van deze tijd 

Afbeelding 53: detaillering gevel

Afbeelding 56: verbijzondering gevel bij entree



C3  Algemene uitgangspunten welstandsbeleid Park Zestienhoven
Park Zestienhoven wordt een nieuw en aantrekkelijk Rotterdams woongebied van de 
21e eeuw. Het gebied wordt met een hoog ambitieniveau uitgewerkt en krijgt een eigen 
identiteit. Aan de bebouwing in Park Zestienhoven worden daarom vier belangrijke 
basiseisen gesteld:

1. De architectonische uitstraling van de bebouwing moet het beoogde chique en groene 
karakter van Park Zestienhoven ondersteunen. Voorstellen voor de bebouwing en de 
(woon)omgeving worden ontwikkeld vanuit een overtuigend en samenhangend concept 
(afbeelding 51). Materialisatie en detaillering zijn hoogwaardig en ondersteunen de 
conceptuele bedoelingen van het ontwerp.

2. Gebouwen hebben een menselijke maat en schaal en hebben tegelijk een representatief 
karakter. Door per gebied te kiezen voor materialen en kleuren die met elkaar harmoniëren 
en door gebouwen te voorzien van uitnodigende entrees en overgangen kan een 
aansprekende sfeer worden gerealiseerd (afbeelding 52).
 
3. Gebouwen geven uitdrukking aan de behoefte aan individuele woonvormen en 
expressie zonder dat het geheel in losse fragmenten uiteenvalt. Binnen de projectmatige 
woningbouw kunnen individuele expressie en keuzevrijheid worden bewerkstelligd door 
consumentgericht bouwen. De individuele woonwens van bewoners kan daarbij een 
onderdeel van de architectonische expressie vormen. 

4. De architectuur moet ‘van deze tijd’ zijn. Retro-bebouwing of anderszins historiserende 
architectuur is niet toegestaan. Wel kunnen voorbeelden uit het verleden worden gebruikt 
als inspiratie, mits zij zijn getransformeerd tot hedendaagse architectuur (afbeelding 54). Dit 
uit zich in nieuwe woonvormen en gebouwtypes, architectuurstijlen, en gevelexpressie. 

c. welstAndsBeleid

Algemene welstandscriteria Park Zestienhoven
•	 De positie en de architectonische uitstraling van de bebouwing moeten het chique en 

groene karakter van Park Zestienhoven ondersteunen.
•	 Gebouwen en bouwwerken zijn ontworpen met aandacht voor hun relatie tot de 

openbare ruimte.
•	 De architectuur is ‘van deze tijd’.
•	 Gebouwen hebben een menselijk maat en schaal en een representatief karakter. 
•	 Gebouwen drukken de behoefte aan individuele woonwensen en expressie uit, zonder 

dat het geheel in losse fragmenten uiteenvalt.
•	 Materialisatie en detaillering zijn hoogwaardig en ondersteunen het ontwerpconcept 

(afbeelding 55).
•	 Materialisatie, detaillering en kleurgebruik zijn zodanig toegepast dat veroudering en 

weertype geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de 
gevolgen van verwering van materiaal, werking van zonlicht op het geveloppervlak en 
het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassing van materialen die bij veroudering 
niet in kwaliteit achteruit gaan. 

•	 Geen toepassing van donker of zonwerend glas.
•	 PVC regenpijpen aan de openbare zijde van het gebouw zijn niet toegestaan.
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Afbeelding 58:  uitkragende kozijnen vergroten de plastiek 
  in de gevel

Afbeelding 60: de individuele woning is ondergeschikt 
             aan de hoofdmassa bij de laanvilla's

Afbeelding 59:  verbijzonderingen in het metselwerk 
  verrijken de uitstraling

Afbeelding 57: verbijzonderingen ter plaatse van de entree

Afbeelding 60:  aanduiding Van der Duijn van   
  Maasdamweg



C4  Van der Duijn van Maasdamweg 

welstandsniveau: bijzonder welstandstoezicht
zie toelichting paragraaf B4

Relatie met het stedenbouwkundig plan
•	 Alle bebouwing heeft een representatief karakter.

Bebouwing op zichzelf
A. Stadswoningen
•	 De stadswoningen kunnen worden getypeerd als stedelijk en statig.
•	 De blokken hebben een duidelijke, rechthoekige hoofdvorm en een plat dak. Uitbouwen 

en opbouwen zijn niet toegestaan. 
•	 De bebouwing staat in één rooilijn en vormt tezamen een wand. De relatie 

bebouwing – straat is direct; er zijn geen voortuinen.
•	 Alle bebouwing oriënteert zich op de Van der Duijn van Maasdamweg en wordt ook 

vanaf deze zijde ontsloten. Entrees van de woningen bevinden zich aan de straat en 
zijn uitnodigend (afbeelding 57).

•	 De voorgevel is hoofdzakelijk vlak en moet met behulp van bouwkundige elementen 
(bijvoorbeeld kozijnen) op strategisch gekozen plekken worden verlevendigd 
(afbeelding 58). 

•	 Verbijzonderingen in het metselwerk kenmerken de stadswoningen en versterken het 
representatieve karakter (afbeelding 59).

B. Laanvilla’s
•	 Laanvilla’s zijn zo op de kavels gepositioneerd dat er voldoende doorzichten zijn naar 

het achterliggend gebied; ze vormen nooit een aaneengesloten wand.
•	 Laanvilla’s hebben een statige en robuuste uitstraling. Ze zijn fors van volume.
•	 Een laanvilla heeft een duidelijke hoofdvorm met een duidelijke gevelopbouw. De villa 

oogt als één woning met een plat dak of een kap.
•	 Aanbouwen, uitbouwen en dakkapellen zijn alleen toegestaan als ze ondergeschikt zijn 

aan en in samenhang zijn met het hoofdgebouw.

c. welstAndsBeleid

•	 De entrees van de verschillende woningen in een laanvilla moeten zo zijn 
gepositioneerd en vormgegeven dat ze niet leiden tot telbaarheid van de woningen in 
een laanvilla. 

•	 Laanvilla’s zijn op de Van der Duijn van Maasdamweg georiënteerd. Voorgevels zijn 
open van karakter.

•	 Tussen de laanvilla’s bestaat samenhang, die wordt verkregen door afstemming van 
materiaal- en kleurgebruik en herhaling van architectonische elementen.

•	 Binnen het ensemble heeft elke laanvilla heeft een eigen identiteit en is als zodanig 
herkenbaar.

•	 De erfafscheiding wordt zo min mogelijk onderbroken door paden en inritten.
•	 Parklaanvilla’s zijn zowel op de straat als op het park georiënteerd en hebben aan 

beide zijden een open karakter.
•	 De parklaanvilla’s zijn als architectonische eenheid herkenbaar. 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 De detaillering, het materiaal- en het kleurgebruik van de bebouwing moeten de 

representatieve uitstraling van de gebouwen versterken.
•	 Alle bebouwing bestaat uit baksteen; de kleur van de baksteen moet worden gekozen 

uit een kleurenpalet, dat bestaat uit de kleuren rood, bruin en antraciet.
•	 Ramen zijn verticaal van vorm en niet hoger dan 1 verdieping. Toepassing van 

kunststof kozijnen is niet toegestaan; kozijnen dienen van (hard)hout te zijn. Voor 
schuine daken geldt dat deze met keramische pannen bedekt moeten zijn. 

Van der Duijn van Maasdamweg
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Afbeelding 63:  de torens hebben een sprekende 
  uitstraling; verbijzonderingen in plastiek   
  dragen hieraan bij. 

Afbeelding 62: uitnodigende entree woningen Afbeelding 61:  gebouwen bestaan uit grote volumes; 
  plastiek in volumeopbouw zorgt voor een 
  sprekend, levendig beeld.

Afbeelding 64: aanduiding Centrum 



Centrumtorens
•	 De twee torens zijn belangrijk voor de stedenbouwkundig structuur. De architectuur 

dient dit te ondersteunen.
•	 De torens zijn niet identiek, maar zijn wel verwant. 
•	 De torens hebben verbijzonderingen qua plastiek, die de uitstraling van de torens 

verlevendigen en de herkenbaarheid vergroten. 
•	 De beëindiging van de torens is strak en wordt niet gemarkeerd door bouwkundige 

elementen, zoals luifels of dakopbouwen en liftinstallaties.
•	 De torens hebben een alzijdige oriëntatie; differentie tussen de gevels is mogelijk.

C5  Welstandscriteria Centrum

welstandniveau: bijzonder welstandstoezicht
zie toelichting paragraaf B5

Relatie met het stedenbouwkundig plan
•	 Het centrum heeft een representatieve vormgeving en attractieve uitstraling.
•	 Het centrum-ensemble bestaat uit twee architectonische eenheden. 
•	 Centrumbebouwing kenmerkt zich door vormgeving van grotere volumes en eenduidig 

materiaalgebruik en kleurgebruik. 
•	 Ruimten, zoals winkelplein en schoolplein, worden door de gebouwen ingekaderd. 

Deze ruimten en de gebouwen moeten in samenhang worden ontworpen.
•	 Daar waar centrumbebouwing grenst aan hoofdstructuren, zoals het HSL park en/of de 

lanen dient de centrumbebouwing qua architectuur ook aan te sluiten op de bebouwing 
langs deze hoofdstructuren. Bij strijdigheid prevaleren de criteria van het centrum.

•	 Gebouwen zijn met de hoofdfuncties georiënteerd op de Van der Duijn van 
Maasdamweg.

Bebouwing op zichzelf
•	 De gebouwen bestaan uit grote volumes en kennen, m.u.v. de torens een horizontale 

geleding. De individuele woning maakt onderdeel uit van het geheel en is niet als 
zodanig herkenbaar.

•	 In- en uitspringende delen van de vlakke gevel, zoals balkons, serres, loggia’s, luifels, 
etc. verlevendigen de uitstraling van het gebouw, maar moeten ondergeschikt blijven 
aan de hoofdmassa.

•	 Een directe (zicht-)relatie tussen de woningen en het winkelplein is belangrijk. De gevel 
aan de pleinzijde is daarom open van karakter. 

•	 Overgangs- en tussenruimten, zoals entreepartijen, krijgen een verblijfskwaliteit.
•	 De (gezamenlijke) entree van de woningen moet chic en uitnodigend zijn.

c. welstAndsBeleid
Centrum
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Afbeelding 65  reclame en naamgeving zijn op een goede 
  manier ingepast in de gevel. 
  Goede verhouding open - gesloten in de plint.

Afbeelding 67:  winkelplint met vriendelijke, uitnodigende 
  uitstraling. Goede relatie met het plein 
  door dubbele bouwlaag.

Afbeelding 66:  prettige, overzichtelijke parkeergarage. 
  Duidelijke aanduiding parkeervakken, 
  goede verlichting

Afbeelding 68: voetgangersentree tot parkeergarage, 
  past goed binnen geheel van plein 
  en bebouwing. 



Parkeergarage
•	 De parkeergarages zijn aangenaam van karakter. Kleurgebruik, materiaalkeuze en 

verlichting zijn hiervoor de middelen.
•	 De garages hebben voldoende hoogte voor de overzichtelijkheid en veiligheid ervan.
•	 Toegangen naar de garages zijn volledig in de bebouwing opgenomen. De plaatsing en 

de vormgeving van de voetgangersentrees maakt onderdeel uit van de ontwerpopgave.

Winkelplint
•	 De winkelplint maakt onderdeel uit van het gebouw en heeft een overzichtelijke en 

representatieve uitstraling.
•	 De winkelplint en het plein zijn in maat, schaal en uitstraling op elkaar afgestemd. 

Een dubbele hoogte van de plint (waarbij het is toegestaan winkels en woningen te 
combineren) is daarom verplicht.

•	 De plint is voornamelijk transparant. Een reclame-plan maakt onderdeel uit van het 
gevelontwerp.

•	 Opslag- en afvalruimten worden binnen het bouwvolume gerealiseerd. Expeditie moet 
inpandig plaatsvinden.

Maatschappelijke voorzieningen
•	 Het gebouwdeel met maatschappelijke voorzieningen is onderdeel van het totale 

bouwblok. Qua vormgeving dient het verbijzonderd te worden, zodat de verschillende 
functies aan de buitenzijde afleesbaar zijn. Entrees zijn duidelijk herkenbaar.

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 Technische voorzieningen zijn onderdeel van de architectuur van het gebouw; ze zijn 

niet zichtbaar vanaf het maaiveld.
•	 Zonwering van de woningen moet binnen het gevelvlak vallen en moet worden 

meeontworpen.
•	 Daken die zichtbaar zijn vanuit hoger gelegen woningen zijn vormgegeven als een 

5e gevel. Minimaal vereist is een dak met sedum-begroeiing, maar ook daktuinen zijn 
toegestaan.

•	 Alle bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit baksteen met een warme kleur. Andere 
materialen, zoals hout kunnen worden toegepast, mits ze geen afbreuk doen aan het 
bakstenen karakter.

c. welstAndsBeleid
Centrum
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Afbeelding 71: architectuur wordt gekenmerkt door 
  krachtige gebaren en grote vlakken

Afbeelding 69: krachtige, leesbare architectuur Afbeelding 70: Ingetogen en chique karakter

Afbeelding 72: aanduiding Noordelijke 
verbindingsweg



C6  Noordelijke Verbindingsweg
Let op: deze welstandscriteria hebben enkel betrekking op de (woning)bouw aan de 
zuidzijde van de Noordelijke Verbindingsweg.

welstandsniveau: regulier welstandstoezicht
zie toelichting op paragraaf B6

Relatie met het stedenbouwkundig plan
•	 De woningen zijn georiënteerd op de Noordelijke Verbindingsweg en worden vanaf 

deze zijde ontsloten.
•	 De woningen hebben een verzorgde, representatieve uitstraling.
•	 De bebouwing op de hoek aan de westzijde (waar de weg een knik maakt) is in volume 

steviger dan de overige bebouwing en moet qua architectuur worden verbijzonderd.
•	 De achterzijde van de woningen behoort tot de binnenwereld; de vormgeving en de 

architectuur van deze zijde van de woningen moet hierbij aansluiten. 

Bebouwing op zichzelf
•	 De woningen zijn geschakeld tot rijen van verschillende lengte en kleine 

appartementenblokken. De korrel van de rijen en de blokken sluit aan bij de korrel van 
de bedrijfsbebouwing aan de overzijde van de weg.

•	 De individuele woning is ondergeschikt aan en niet herkenbaar binnen het woonblok. 
Het blok wordt als een eenheid ontworpen met een duidelijke hoofdvorm en 
dakcontour.

•	 De vormgeving en architectuur van de voorzijde van de woningen is krachtig maar 
ingetogen (‘attractieve soberheid’). Bouwkundige elementen, zoals ramen en 
entreepartijen, hebben voldoende maat.

•	 Het detail is ondergeschikt aan de hoofdvorm.

c. welstAndsBeleid

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 
•	 De woningen zijn hoofdzakelijk van baksteen met een donkere, warme kleur.
•	 De achterzijde van de woningen moet in materiaal- en kleurgebruik passen bij het 

informele karakter van de binnenwereld.
•	 Alle pui-invullingen zijn van helder, transparant glas.
•	 Kozijnen zijn van (hard)hout.

Noordelijke Verbindingsweg
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Afbeelding 74: horizontale geleding in de gevel  

Afbeelding 72:  de individuele woning is ondergeschikt 
  aan het bouwblok 

Afbeelding 75: privégebied in park bij woning

Afbeelding 73: Overgangszone tussen bebouwing en park

Afbeelding 76: aanduiding HSL park 



C7  HSL park

welstandniveau: regulier welstandstoezicht
zie toelichting paragraaf B9

Relatie met het stedenbouwkundig plan
•	 De bebouwing langs het park heeft een representatieve en hoogwaardige uitstraling en 

is in samenhang met het park ontworpen.
•	 De relatie tussen het park en de aangrenzende bebouwing is optimaal: 
-	 bebouwing staat direct aan het park of wordt van het groen gescheiden door minimale 

infrastructuur.
-	 tuinen aan het park zijn niet toegestaan. Een private zone tussen bebouwing en park, 

waarin bijvoorbeeld terrassen of vlonders kunnen worden geplaatst is wel toegestaan, 
mits deze zone geen erfafscheiding heeft.

•	 De bebouwing langs het park bestaat uit verschillende bouwblokken, die tezamen 
een wand vormen en het park begeleiden. Samenhang tussen de verschillende 
bouwvolumes wordt verkregen door eenheid in vormgeving, architectuur,  
materiaalgebruik en kleurgebruik.

•	 Repetitie van dezelfde bouwblokken is niet toegestaan. Variatie in vormgeving en 
architectuur is noodzakelijk om een eentonig beeld te voorkomen.

•	 De gevel van het bouwblok, die grenst aan een binnenwereld of laan dient qua ontwerp 
hierbij aan te sluiten.

•	 Het ontwerp van de bebouwing moet passen bij reeds ontworpen bouwblokken, zodat 
samenhang gewaarborgd blijft.

Bebouwing op zichzelf 
•	 De bebouwing langs het park kadert het groen in en begeleidt het; de vormgeving en de 

architectuur van de bebouwing moeten dit versterken:
-	 bouwblokken zijn stevig om tegenwicht aan het groen te bieden;
-	 openingen tussen de bouwblokken moeten de wand visueel zo min mogelijk 

onderbreken;
-	 een bouwblok heeft dezelfde bouwhoogte en een heldere dakrand;
-	 de individuele woning is ondergeschikt aan het bouwblok;

-	 de gevel langs het park is hoofdzakelijk vlak, enige plastiek is gewenst;
-	 bouwblokken hebben een horizontale geleding;
-	 ritmiek in de gevel is gewenst;
-	 de bebouwing moet aan de zijde van het park transparant zijn.

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 Detaillering, materiaal- en kleurgebruik moeten bijdragen aan de beoogde uitstraling 

van de bebouwing.
•	 Detaillering, materiaal- en kleurgebruik moeten worden ingezet om de wand-functie van 

de bouwblokken te versterken.
•	 Gesloten geveldelen bestaan hoofdzakelijk uit baksteen. Andere materialen zijn 

alleen toegestaan als ondersteuning en moeten passen bij de aangrenzende laan of 
binnenwereld. Plaatmateriaal en geëmailleerd glas zijn niet toegestaan.

•	 De kleur van de baksteen moet worden gekozen uit een kleurenpalet, bestaande uit de 
kleuren rood en roodbruin. 

c. welstAndsBeleid
HSL park
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Afbeelding 80: laan 4

Afbeelding 77: laan 1 Afbeelding 78: laan 2  

Afbeelding 79: laan 3  

Afbeelding 81:aanduiding lanen



C8  Lanen

welstandsniveau: regulier welstandstoezicht
zie toelichting paragraaf B10

Relatie met het stedenbouwkundig plan
•	 De gradiënt zorgt voor onderscheid tussen de lanen; dit onderscheid komt naar voren 

in de inrichting van de buitenruimte, maar moet zich ook in de architectuur en uitstraling 
van de laanbebouwing manifesteren.

•	 De bebouwing aan weerszijden van een laan moet over de gehele lengte van de 
laan als een eenheid worden beschouwd. Dit betekent samenhang en continuïteit in 
architectuur en uitstraling.

•	 Indien een deel van een laan reeds is gerealiseerd, dan moet het ontwerp van 
volgende delen (/woningen) zorgvuldig aansluiten op en passen bij reeds gerealiseerde 
bebouwing.  

•	 De bebouwing in een laan dient te worden ontworpen in nauwe samenhang met de 
inrichting van de laan.

•	 De positionering en de vormgeving van de laanbebouwing moeten het formele karakter 
van de lanen versterken.

Bebouwing op zichzelf
•	 De individuele woning moet herkenbaar zijn; bouwblokken hebben daarom een 

pandsgewijs karakter. Herkenbaarheid van de individuele woning mag echter niet 
leiden tot verstoring van de samenhang en continuïteit van de totale laan. 

•	 De laanbebouwing dient op de laan te worden georiënteerd. Met name de voorgevel 
van de begane grond is voldoende transparant. De voordeur bevindt zich in principe 
in de voorgevel. De gevels van laanwoningen aan weerszijden van een inrit naar een 
binnenwereld zijn alzijdig gelijkwaardig ontworpen.

•	 De erfafscheiding aan de voorzijde (en eventueel zijkant) dient in samenhang met het 
bebouwing te worden ontworpen en moet tevens passen bij de inrichting van de laan. 
Over de gehele lengte van een laan dient dezelfde erfafscheiding te worden toegepast.

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 De detaillering is hoogwaardig en versterkt het ontwerp van de laanbebouwing. 

Detaillering moet tevens worden ingezet om de individuele woning herkenbaar te 
maken en tegelijk de samenhang van de totale laan te waarborgen.

•	 De laanbebouwing bestaat voornamelijk uit baksteen; de baksteen heeft een sprekende 
uitstraling.

•	 De kleur van de baksteen moet worden gekozen uit het per laan voorgeschreven 
kleurenpalet.
Laan 1 (Villalaan): antraciet – bruin – rood – oranje
Laan 2 (Statige straat): bruin – rood – oranje
Laan 3: bruin – rood 
Laan 4: bruinrood – rood 
Het voegwerk van de stenen moet het ontwerp van de woning ondersteunen en passen 
bij het type en de kleur baksteen.

•	 Kozijnen zijn van (hard)hout, staal of aluminium.
•	 Indien sprake is van een kap, dan is deze afgedekt met donkere leien of donkere 

keramische dakpannen (niet geglazuurd).

c. welstAndsBeleid
Lanen

Afbeelding 81:aanduiding lanen
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Afbeelding 82: samenhang en tóch verschil Afbeelding 83:  bouwkundige elementen moeten worden
  ingezet om de overgang openbaar gebied 
  - tuin - gebouw vloeiend te laten verlopen 

Afbeelding 84: dakvorm domineert in het ontwerp Afbeelding 85: dakvorm domineert in het ontwerp Afbeelding 86: directe relatie met het water 

Afbeelding 87: aanduiding binnenwerelden



C9  Binnenwerelden

welstandsniveau: regulier welstandstoezicht
zie toelichting paragraaf B11

Relatie met het stedenbouwkundig plan
•	 Elke binnenwereld heeft een eigen identiteit, die wordt bepaald door de inrichting van 

het openbaar gebied en de bebouwing.
•	 De bebouwing sluit in uitstraling aan bij de inrichting van de binnenwereld.
•	 De bebouwing in een binnenwereld wijkt duidelijk af van de bebouwing in andere 

binnenwerelden.
•	 De gradiënt stuurt in de dichtheid en de typologie van gebouwen in de binnenwerelden.
•	 De sfeer en het karakter van de binnenwerelden kan als volgt worden omschreven: 

intiem, kleinschalig, besloten, gemoedelijk, speels. De inrichting en de bebouwing 
dienen te passen binnen de geschetste sfeer.

•	 De gebouwen zijn georiënteerd op het water of het groen.
•	 De bebouwing in een binnenwereld vormt één architectonische familie; de individuele 

woning mag binnen het collectief herkenbaar zijn, mits dit geen afbreuk doet aan het 
gezamenlijke beeld. Identieke woningen zijn niet toegestaan; kleine verschillen tussen 
de woningen dragen bij aan een levendige uitstraling van de binnenwereld.

•	 De bebouwing in de binnenwerelden is in maat en schaal ondergeschikt aan de 
gebouwen langs de aangrenzende lanen. 

Bebouwing op zichzelf
•	 De bebouwing moet een originele, levendige, expressieve uitstraling hebben; 

tegelijkertijd moeten de gebouwen een chique en exclusief karakter hebben en passen 
in een villawijk.

•	 De dakvorm domineert in het ontwerp van de gebouwen.
•	 Gevels en daken, grenzend aan openbaar gebied zijn open van karakter. 
•	 De overgang openbaar gebied – tuin – gebouw dient geleidelijk en vloeiend te zijn. 

Toepassing van bouwkundige elementen, zoals luifels, erkers, vlonders, etc. is vanuit 
dit oogpunt vereist.

•	 Erafscheidingen moeten de overgang openbaar gebied – tuin zo min mogelijk 
belemmeren; gebouwde erfafscheidingen moeten worden mee-ontworpen met de 
bebouwing en dienen tevens te passen in de binnenwereld.

•	 Het grootste deel van de bebouwing in het deelgebied Rietzoom dient een directe 
relatie met het water te hebben. Het water moet vanuit de woningen zichtbaar zijn. 
Waar mogelijk dienen woningen of tuinen te worden voorzien van vlonders of terrassen; 
deze moeten worden mee-ontworpen met de bebouwing. Bebouwing die in het 
water staat of op het water drijft, dient dit (optisch) ook echt te doen. Gevels moeten 
doorlopen onder de waterspiegel.

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 Detaillering, materiaal- en kleurgebruik dienen te passen bij het chique en exclusieve 

karakter van de bebouwing en de binnenwereld.
•	 Materialen dienen een natuurlijk en ‘warm’ karakter te hebben, bijvoorbeeld hout, 

natuursteen, leisteen, riet, helder glas, etc. Het gebruik van baksteen is slechts beperkt 
toegestaan. Bijzonder gebruik van baksteen, bijvoorbeeld gekeimde of geglazuurde 
bakstenen, is wel toegestaan.

•	 Per binnenwereld moet een eigen, ingetogen kleurenprogramma worden gebruikt dat 
past bij het chique karakter van de wijk.  Een kakofonie aan kleuren is niet toegestaan.

•	 Kozijn zijn vervaardigd uit hout, aluminium of staal. 

c. welstAndsBeleid
Binnenwerelden

Afbeelding 87: aanduiding binnenwerelden
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Afbeelding 90:  nutsvoorzieningen moeten waar mogelijk 
  worden ingepast in bebouwing  of 
  ondergronds worden aangelegd. 

Afbeelding 91:  nutsvoorzieningen moeten waar mogelijk 
  worden ingepast in bebouwing of 
  ondergronds worden aangelegd. 

Afbeelding 89: bruggen in de hoofdstructuur zijn 
  vormgegeven met rechte lijnen.

Afbeelding 88:  bruggen in de secundaire structuur zijn 
  vormgegeven met gebogen lijnen.



C10  Bouwwerken en gebouwen in openbaar gebied

welstandsniveau: regulier welstandstoezicht
zie toelichting paragraaf B13

Bruggen
•	 Het karakter van de bruggen kan worden getypeerd als ‘polderbruggen met een twist’.
•	 Alle bruggen zijn door een gezamenlijk kenmerk herkenbaar als één familie en zo 

beeldbepalend voor de wijk. Het familiekenmerk wordt bepaald door het ontwerp van 
de brugleuning. 

•	 Bruggen in de hoofdstructuur zijn vlak met rechte lijnen en vlakken; ze kunnen worden 
getypeerd als functioneel en ingetogen.

•	 Bruggen van de secundaire structuur zijn bol met ronde lijnen en vlakken; ze kunnen 
worden getypeerd als expressief en gebogen. Ze benadrukken het intieme karakter van 
binnenwerelden.

•	 De detaillering dient van een hoogwaardig niveau te zijn en moet het ontwerp van de 
bruggen versterken. 

•	 Alle bruggen hebben een duurzaam karakter. Belangrijk is dat peilschommelingen van 
het water, vuil en graffiti niet van blijvende invloed zijn en dat het materiaal kleurvast en 
duurzaam is.

•	 Slijtlagen in kleur en textuur moeten aansluiten op aangrenzende verhardingen van de 
rijbaan, fietspaden en voetpaden.

•	 Het kleurgebruik moet terughoudend zijn en aansluiten bij de karakteristiek van 
de woonomgeving. Uitgesproken kleuren zijn alleen toegestaan als zij het concept 
versterken en in onderhoud geen onoverkomelijke bezwaren opleveren.

Overige werken 
•	 Gebouwde voorzieningen in het openbaar gebied dienen met oog voor de omgeving te 

worden geplaatst en vormgegeven.
•	 Nutsgebouwen naast of nabij bebouwing moeten worden bekleed met dezelfde 

gevelbekleding als de aangrenzende bebouwing.
•	 Bovengrondse gemalen dienen met baksteen te worden bekleed. Het type baksteen is 

gelijk aan de steen die is toegepast bij aangrenzende bebouwing.

c. welstAndsBeleid
Bouwwerken
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Afbeelding 92: Masterplan Park Buitenplaats
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D  Bijlagen 
Voorafgaand aan de  welstandsparagraaf voor het gehele plangebied Park Zestienhoven is 
reeds een aantal welstandsparagrafen vastgesteld. De paragrafen voor De Buitenplaats en 
het Bedrijvenpark Zestienhoven zijn ongewijzigd opgenomen in dit hoofdstuk. Ze worden 
niet opnieuw vastgesteld.

D1  Buitenplaats

Vastgesteld door de deelraad d.d. 15-02-2007 

De Buitenplaats vormt door zijn omvang en ligging een belangrijk onderdeel van de wijk 
Park Zestienhoven. De Buitenplaats omvat het reeds bestaande park, de volkstuinen en 
de sportvelden en het IJskelderterrein. In het bestaande park worden drie woongebouwen 
en een horecavoorziening gebouwd (afbeelding 92). Bij de sportvelden wordt een 
clubgebouw gerealiseerd. De Van der Duijn van Maasdamweg loopt door De Buitenplaats. 
De woongebouwen in het park zijn zo gepositioneerd dat ze echte blikvangers zijn vanaf 
deze weg. Met name het hoofdgebouw van De Buitenplaats, gelegen in een knik van 
de hoofdweg is een herkenningspunt in de wijk. Ook de beide andere gebouwen liggen 
aan entreeroutes van het park. Hun prominente positie in het stedenbouwkundig plan 
rechtvaardigt het niveau van bijzonder welstandstoezicht voor deze gebouwen.

Hoofdmoment
De buitenplaats als geheel neemt een belangrijke positie in binnen het gebied doordat 
het direct aan de ruggengraat is gelegen. Het zal het gaan functioneren als blikvanger en 
imagodrager van de nieuwe wijk.
Waar de ruggengraat, de wijk en het park elkaar ontmoeten ontstaat een plek van bijzonder 
belang. Dit koppelstuk van de wijk noemen we het hoofdmoment. De bebouwing en de 
inrichting van deze plek krijgen speciale aandacht in de uitwerking, deze plek is bepalend 
voor de identiteit van de buitenplaats.

Programma op de buitenplaats
Aan de westzijde, waaronder de buitenplaats, worden de laagste dichtheden gerealiseerd 
van het gebied, dit deel is hiermee het meest exclusieve gedeelte van Park Zestienhoven.
Wonen op een buitenplaats is niet alleen een uniek product in Park Zestienhoven, maar 

ook in het Rotterdamse. De nieuwe buitenplaats biedt plaats aan mensen die gezamenlijk, 
maar toch gescheiden, dicht bij de stad, maar toch buiten willen wonen. Wonen op de 
buitenplaats onderscheidt zich van andere groene woonmilieus doordat men echt in een 
park woont. 

Zoals in ieder park is de wandelaar de belangrijkste gebruiker van de buitenplaats. De 
buitenplaats wordt zo ontworpen dat het voor de wandelaar aangenaam toeven is, met 
paden, bankjes en aantrekkelijke doorzichten. Door het park lopen verder nog een aantal 
fiets- en ruiterpaden (afbeelding 93). 

Een buitenplaats van de 21e eeuw: 
De buitenplaats is een moderne interpretatie van een oud gegeven: de buitenplaats 
Zestienhoven bevat klassieke ‘buitenplaats’ elementen die in een  nieuw jasje zijn gestoken: 
een hoofdgebouw, accenten bij de entrees van het park, zichtassen, een hertenkamp 
en een visvijver. De gebouwen zijn zichtbaar vanaf de hoofdroute, de Van der Duijn van 
Maasdam weg, en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de buitenplaats. Hoewel 
bij het noemen van de term ‘Buitenplaats’ onmiddellijk allerlei historisch getinte beelden 
opdoemen, is het zaak om in de architectuur van de bebouwing juist een eigentijdse 
vertaling van dit fenomeen te maken.

Nieuwe doelgroepen en typologieën 
De doelgroepen die de gemeente Rotterdam met de ontwikkeling van Park Zestienhoven 
wil aantrekken zijn de midden- en hoge inkomens. Er is ruimte voor een aantal 
woongebouwen met comfortabele ruime privé-woningen. Er is een mix mogelijk van 
verschillende woningtypes: grondgebonden, maar ook appartementen of maisonnettes. 
Het hoofdgebouw vormt hierop een uitzondering; hier mogen nooit enkel grondgebonden 
woningen gerealiseerd worden. Het totale woningaantal wisselt afhankelijk van de gekozen 
variant. Een alzijdige oriëntatie van de bouwvolumes (geen voor- en achterkanten) is bij alle 
gebouwen in het park een eis..
 
Een nieuwe omgang met openbaar en privaat 
Binnen het openbare park is een aantal plekken die een andere mate van openbaarheid 

d. BIjlagen
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Afbeelding 93: gecombineerde fiets- en wandelpaden

Afbeelding 95:  landschappelijke overgang tussen park  
  en domein

Afbeelding 94:  de horeca krijgt een eigen   
  architectonische uitwerking en staat als  
  een follie in de Buitenplaats

Afbeelding 96: de horeca krijgt een eigen   
  architectonische uitwerking en staat als  
  een follie in de Buitenplaats
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kennen. Dit zijn de gebieden die de overgang van het park naar de gebouwen vormen en 
een meer tuinachtige inrichting moeten krijgen. Deze zogenaamde domeinen kennen ook 
een intensievere vorm van inrichting. De domeinen zijn toegankelijk voor bezoekers van het 
park, zij hebben echter nadrukkelijk het gevoel te gast te zijn (afbeelding 95). ’s Avonds is 
het mogelijk dat de domeinen alleen voor bewoners te betreden zijn.

Een belangrijk principe voor de bebouwing is de geleidelijke overgang van privé 
naar openbaar. De gradiënt loopt van park naar domein naar voorhof naar gebouw. 
De verkaveling van de gebouwen zal moeten bijdragen aan dit principe, evenals de 
uitwerking van het gebouw. Privé-buitenruimtes in de vorm van terrassen dan wel 
balkons leveren een belangrijk aandeel aan de overgangszone van gebouw naar 
openbaarheid. Op de verschillende schaalniveaus dient deze overgang herkenbaar te 
zijn.

Perspectivische werking en swingend grid
De strenge geometrie van de polder wordt in de Buitenplaats meer losgelaten, er is 
meer ruimte voor romantiek en drama. Zichtassen vallen hier juist niet samen met het 
poldergrid, zodat er onverwachte doorzichten ontstaan. 
De Buitenplaats is ontworpen als een samenhangend geheel: een centraal gelegen 
open deel bestaande uit de vergrote plas en golvende weides en daaromheen losse 
bebouwing, strategisch geplaatst in een bosrand. De bebouwing reageert op de 
bosrand en is zeer precies gepositioneerd, zodat deze soms wel, soms niet te zien is. 
Een aantal zichtassen pakt de grote maat, wat nog eens geaccentueerd wordt door de 
gebouwen. Deze spannen het centrale open gebied als het ware op. De gebouwen zijn 
strategisch bij de entrees van het park geplaatst, hierdoor worden het echte blikvangers: 
komend vanuit Overschie, Schiebroek of Rotterdam-Noord markeert telkens een van de 
woongebouwen de toegang tot het park.

Families van bebouwing
Binnen de zeven locaties voor bebouwing is een aantal ‘families’ te onderscheiden. Een 
familie van gebouwen vertoont verwantschap met elkaar, maar ze hoeven niet precies 
hetzelfde te zijn.
Het hoofdgebouw en de bosrandvilla’s behoren tot dezelfde architectonische familie 
en vormen een stedenbouwkundig ensemble. De parklaanvilla’s zijn eveneens 
een aparte familie. De beide parklaanvilla’s moeten juist wel van elkaar en van de 
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Buitenplaatsbebouwing verschillen. Deze parklaanvilla’s vormen de beëindiging van 
de reeks laanvilla’s langs de Van der Duijn van Maasdam weg. Overhoekse oriëntatie 
van de beide gebouwen moet tot uitdrukking komen in het architectonisch ontwerp. Ze 
worden beoordeeld conform de welstandscriteria van de laanvilla’s. 
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Afbeelding 101: de gebouwen van de 
Buitenplaats moeten elk een zekere mate van 
robuustheid, eenheid en solidariteit uitstralen. 
een grote mate van geleding is daarom 
ongewenst. Ook het telbaar maken in de gevel 
van het aantal woningen hieraan niet bij.

Afbeelding 102: Een binnenplaats of lichthof is 
onderdeel van de hoofdvorm van het gebouw

Afbeelding 99: de woongebouwen nestelen zich in de 
bosrand. Een gebouw is dan weer goed zichtbaar en dan 
weer verscholen achter de bomen

Afbeelding 97: bebouwing en park 
reageren op elkaar en zijn met elkaar 
verweven

Afbeelding 98: opbouw uit beperkte 
materialen waardoor rustig beeld ontstaat. 
Entees worden zorgvuldig vormgegeven

Afbeelding 100: de overgang privé - openbaar wordt in 
nauwe samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.
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Welstandscriteria Buitenplaats
welstandsniveau: bijzonder welstandstoezicht
Aangezien de Buitenplaats een belangrijk onderdeel vormt van Park Zestienhoven is het 
aangewezen als een bijzonder welstandsgebied. De hoge kwaliteitsambities krijgen zowel in 
de initiatieffase als in de beheerfase bestuurlijke prioriteit.

Welstandscriteria woongebouwen

Relatie met stedenbouwkundig plan
•	 Het hoofdgebouw beëindigt, door een kleine hoekverdraaiing, op een open manier 

de Van Der Duijn van Maasdamweg. Het hoofdgebouw speelt door zijn oriëntatie en 
volumeopbouw in op deze bijzondere positie.

•	 Relatie met het park: de drie woongebouwen vormen een stedenbouwkundig ensemble 
dat de centrale open ruimte in het park opspant en de belangrijkste entrees markeert. 
Deze drie gebouwen vormen een architectonisch duidelijk te herkennen familie. Ze 
hoeven niet identiek aan elkaar te zijn. Een familie betekent verwantschap in uitstraling 
en karakter en architectonische samenhang.

•	 Het hoofdgebouw is duidelijk groter en forser dan de twee andere gebouwen.
•	 De gebouwen dienen te worden ontworpen in nauwe samenhang met de domeinen 

en het park daar omheen. De overgang openbaar/privé dient zorgvuldig en in 
samenhang met het gebouw te worden ontworpen. Voor een goede beoordeling 
van de bouwplannen door de Commissie van Welstand en Monumenten zal een 
bouwplan daarom vergezeld worden van een inrichtingsschets en beheerplan van het 
bijbehorende domein.

•	 Bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing houdt of krijgt het gebouw als geheel 
een doordachte oriëntatie ten opzichte van de belangrijkste zichtlijnen.

•	 Bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing is het karakter van het gebouw 
afgestemd op de specifieke locatie binnen het park.

 
Bebouwing op zichzelf
•	 De gebouwen van de Buitenplaats moeten elk een zekere mate van robuustheid, 

eenheid en soliditeit uitstralen. Een grote mate van geleding is daarom ongewenst.
•	 Een zekere mate van plastiek in de gevel is gewenst, ongenaakbare gladde dozen 

vormen een te sterk contrast met de romantische vormgeving van het park.
•	 In de Buitenplaats wordt de individualiteit van de verschillende woningen niet 

benadrukt, het telbaar maken in de gevel van het aantal woningen is ongewenst.
•	 De parkgebouwen vormen ankerpunten die het park opspannen en staan daarom 

stevig op de grond.
•	 Vanwege de alzijdigheid van de parkgebouwen zijn alle gevels gelijk in kwaliteit en 

uitstraling; er mogen geen ‘achterkanten’ ontstaan.
•	 De plinten van de gebouwen bevatten zo min mogelijk ‘dode’ gevels.
•	 Een eventuele binnenplaats of lichthof is onderdeel van de hoofdvorm van het gebouw 

(afbeelding 102).
•	 De entree(s) vormen het visitekaartje van het gebouw: deze moeten royaal en met 

allure worden vormgegeven.
•	 Eventuele hellingbanen zijn onderdeel van het ontwerp van het gebouw.
•	 De eventuele hellingbaan van een parkeervoorziening moet in de bebouwing worden 

opgenomen. Deze (verdiepte) parkeervoorziening is op dusdanige wijze gedetailleerd 
dat de auto’s uit het zicht staan en zo min mogelijk de plint van de gebouwen bepalen.

•	 De overgang van gebouw naar het omsluitende maaiveld dient zorgvuldig te worden 
ontworpen.

•	 Ver- en aanbouw is afgestemd op het karakter en de architectuur van het gebouw.
•	 Het nachtbeeld van de gebouwen bepaalt mede de sfeer en aantrekkelijkheid van de 

buitenplaats na zonsondergang. Hiermee wordt bij het ontwerp rekening gehouden 
(onder andere verlichting).

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 De drie parkgebouwen hebben dezelfde kleur en zijn gemaakt van dezelfde 

materialen. Ze moeten herkenbaar zijn in het park, niet wegvallen tegen de groene 
omgeving. Kleur en materiaal zijn hierbij van bijzonder belang.

•	 De drie parkgebouwen zijn opgebouwd uit een beperkt palet van materialen, zodat 
een rustig beeld ontstaat (afbeelding 98).

•	 Indien het gebouw in of aan het water staat, loopt de gevelbekleding door tot aan de 
waterlijn.

•	 Detaillering, materiaal- en kleurgebruik bij verbouw en nieuwbouw van 
parkbebouwing zijn afgestemd op de sfeer van het park en de specifieke locatie 
daarbinnen: chic, duurzaam en hoogwaardig.

•	 Detaillering is van een hoge architectonische kwaliteit, details ondersteunen het 
ontwerp en dragen bij aan een luxe uitstraling van het complex.

d.BijlAgen
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•	 Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en transparant vormgegeven. 
Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen maken onderdeel uit 
van de architectuur en zijn op elkaar afgestemd.

•	 Voor de begrenzing van het domein dient een landschappelijke oplossing gevonden 
te worden. Indien sprake is van een bouwkundig inrichtingselement verstoort deze 
het contact tussen domein en park niet, terwijl het wel recht doet aan de scheiding 
tussen domein en park.

•	 Geen toepassing van donker of zonwerend glas.

Welstandscriteria parkpaviljoens 

A. Horecapaviljoen
Relatie met stedenbouwkundig plan 
•	 Het paviljoen heeft een bijzondere positie in de Buitenplaats als belangrijke 

blikvanger in de centrale open ruimte van het park (afbeelding 96). Het paviljoen 
draagt bij aan de ruimtewerking van het stedenbouwkundig ensemble van de 
woongebouwen zonder hiervan deel uit te maken.

•	 Bij verbouw en nieuwbouw van het horecagebouw houdt of krijgt het gebouw als 
geheel een doordachte oriëntatie ten opzichte van de belangrijkste zichtlijnen.

•	 Vanwege de alzijdigheid van het gebouw zijn alle gevels gelijk in kwaliteit en 
uitstraling; er mogen geen ‘achterkanten’ ontstaan.

•	 Het horecagebouw is een paviljoen met een aantrekkelijke vormgeving en 
toegankelijke uitstraling naar alle zijden. Het paviljoen dient zo transparant mogelijk 
te zijn (afbeelding 94). Het terras is op het water georiënteerd.

•	 Bij verbouw en nieuwbouw van het horecagebouw is het karakter van het gebouw 
afgestemd op de specifieke locatie binnen het park.

Bebouwing op zichzelf
•	 Het publieke karakter van het gebouw staat voorop: het gebouw moet een 

uitnodigende uitstraling hebben.
•	 Eventuele zon- en windschermen zijn onderdeel van het totale ontwerp van het 

gebouw en passen binnen het ontwerp van het park.
•	 Het dak van de horeca-inrichting verdient extra aandacht, omdat de woningen van 

het hoofdgebouw hier op uitkijken. Schoorstenen en eventuele installaties moeten 
op een zorgvuldige wijze in het ontwerp meegenomen worden.

•	 Ver- en aanbouw is afgestemd op het karakter en de architectuur van het gebouw.
•	 Het nachtbeeld van het paviljoen bepaalt mede de sfeer en aantrekkelijkheid van de 

Buitenplaats na zonsondergang. Hiermee wordt bij het ontwerp rekening gehouden 
(onder andere verlichting).

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 Detaillering, materiaal- en kleurgebruik bij verbouw en nieuwbouw van het 

parkpaviljoen zijn afgestemd op de sfeer van het park en de specifieke locatie 
daarbinnen.

•	 Reclame-uitingen maken altijd deel uit van het architectonisch ontwerp.
•	 Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en transparant vormgegeven.
•	 Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn op elkaar 

afgestemd.
•	 Geen toepassing van donker of zonwerend glas.
•	 Eventuele zonwering dient in samenhang met het ontwerp van het gebouw te 

worden ontworpen.

B. Sportgebouw
Relatie met stedenbouwkundig plan 
•	 Het gebouw moet uitnodigend zijn van de zuidzijde, de kant vanaf waar de meeste 

mensen het gebouw benaderen. Ook de westkant van het gebouw dient een prettige 
en transparante uitstraling krijgen, zodat ook in de avonduren het gebouw een 
sociaal veilige uitstraling heeft vanaf de wandel/fietsroute. De meeste aandacht 
gaat hierbij uit naar de plint. Het ligt voor de hand dat het gebouw ook richting de 
velden een open relatie krijgt. Het paviljoen krijgt een aantrekkelijke vormgeving en 
toegankelijke uitstraling naar alle zijden.

•	 De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding.
•	 Bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing houdt of krijgt het gebouw als geheel 

een doordachte oriëntatie ten opzichte van de belangrijkste zichtlijnen.
•	 Bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing is het karakter van het gebouw 

afgestemd op de specifieke locatie binnen het park.
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west en noord-zuid verbindingen en vormen de entree naar het centrale deel van het 
park. Daarom krijgen ze een opvallende, bijzondere vormgeving. 

•	 De Buitenplaatsbruggen zijn herkenbaar en afwijkend van de overige bruggen in het 
plangebied.

•	 Er dient afstemming plaats te vinden tussen de Buitenplaatsbruggen en de inrichting 
van de domeinen en de gebouwen die daarbij horen.

•	 De Buitenplaatsbruggen zijn familie van elkaar.

Bouwwerk op zichzelf
•	 Verbouw van parkbebouwing dient te worden afgestemd op het bestaande karakter 

van het gebouw.
•	 Vanwege de alzijdigheid van de parkbebouwing zijn bij verbouw en nieuwbouw alle 

gevels gelijk van kwaliteit en uitstraling; er mogen geen ‘achterkanten’ ontstaan.
•	 Parkbebouwing kent een heldere en compacte opbouw (geen optelling van 

verschillende volumes / elementen).
•	 De Buitenplaatsbruggen hebben een sierlijke, ranke vormgeving.
•	 De Buitenplaatsbruggen krijgen een moderne uitstraling, die echter wel past bij de 

romantische sfeer van het park.

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 De Buitenplaatsbruggen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen.
•	 Detaillering, materiaal- en kleurgebruik bij verbouw en nieuwbouw van 

parkbebouwing zijn afgestemd op de sfeer van het park of de singel.
•	 Ingangspartijen van parken worden zorgvuldig gedetailleerd.
•	 Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en transparant vormgegeven.
•	 Verschillende soorten hekwerken, leuningen, afrasteringen zijn op elkaar afgestemd.

Bouwwerk op zichzelf
•	 De entree van het gebouw dient zodanig gesitueerd en zichtbaar te zijn dat deze 

uitnodigend werkt vanaf zowel de langzaam verkeersroute als de parkeerplaatsen. 
Herkenbaarheid als toegang is hierbij een vereiste.

•	 Het nachtbeeld van het gebouw bepaalt mede de sfeer en aantrekkelijkheid van de 
Buitenplaats na zonsondergang. Hiermee wordt bij het ontwerp rekening gehouden 
(onder andere verlichting) .

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
•	 Detaillering, materiaal- en kleurgebruik bij verbouw en nieuwbouw van het 

sportgebouw zijn afgestemd op de sfeer van het park en de specifieke locatie 
daarbinnen. Detaillering en materialisering zijn hoogwaardig.

•	 Het terrein is grotendeels omsloten met een watergang. Daar waar extra 
afsluitbaarheid noodzakelijk wordt geacht vindt dit plaats middels zorgvuldig 
vormgegeven hekken. De uitvoering is fraai en transparant aangezien het onderdeel 
uitmaakt van de Buitenplaats.

•	 Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn op elkaar 
afgestemd.

•	 Reclame-uitingen maken altijd deel uit van het architectonisch ontwerp.
•	 Geen toepassing van donker of zonwerend glas.

Welstandscriteria inrichtingselementen in het park

Relatie met stedenbouwkundig plan
•	 Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de maat en schaal van het park en aanwezige 

in- en externe zichtlijnen.
•	 Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de sfeer, ontsluiting en functie van het park.
•	 Bij verbouw en de nieuwbouw van parkbebouwing houdt of krijgt het gebouw als 

geheel een doordachte oriëntatie ten opzichte van de belangrijkste zichtlijnen.
•	 Bij verbouw en de nieuwbouw van parkbebouwing is het karakter van het gebouw 

afgestemd op de specifieke locatie binnen het park.
•	 Twee bruggen in Park Zestienhoven hebben een centrale positie in het park en het 

plangebied (de “Buitenplaatsbruggen”). Ze zijn onderdeel van de belangrijkste oost-

d.BijlAgen
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max. 100 m
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max. 50 mmax. 50 m

afbeelding 104: verkavelingsstudies Bedrijvenpark 
Zestienhoven

afbeelding 103: randvoorwaardenkaart Bedrijvenpark Zestienhoven

 Plaats rooilijn niet vastgelegd.

 Min. 40% bebouwing in rooilijn.

 Rooilijn op 12 meter uit uitgiftegrens. 

 Min. 60% bebouwing in rooilijn.

 Rooilijn = uitgiftegrens, min 40%

 bebouwing in rooilijn.

 Expeditie achter bebouwing

 Kantoren aan straatzijde situeren

 Adressen aan de straat 

 Max. Hoogtelijnen

 Max. kavelbreedte 

 Rooilijn op 4 meter uit uitgiftegrens. 

 Min. 40% bebouwing in de rooilijn.

 Plaats rooilijn niet vastgelegd.
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D2  Bedrijvenpark Zestienhoven

Vastgesteld door de deelraad d.d. xx-xx-200x 

Hoog Zestienhoven
In het noordelijk deel van de wijk ten noorden van de Noordelijke Verbindingsweg wordt 
het Bedrijvenpark Zestienhoven ontwikkeld. Het bedrijvenpark maakt deel uit van Hoog 
Zestienhoven. Hoog Zestienhoven zal afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen worden 
bebouwd als stedelijk en infrastructureel knooppunt met kantoren, bedrijven, woningen en 
voorzieningen in hoge dichtheden. Het gebied wordt pas na 2015 ontwikkeld; de realisatie 
van het Bedrijvenpark Zestienhoven loopt vooruit op deze ontwikkelingen.  
Voor Bedrijvenpark Zestienhoven betekent dit dat niet precies duidelijk is hoe de context 
van het gebied er over een aantal jaren uit gaat zien. Het is van belang om waar mogelijk 
te anticiperen op de komst van het knooppunt Hoog Zestienhoven. Het is duidelijk dat het 
ambitieniveau van dit toekomstige knooppunt hoog is en dat Bedrijvenpark Zestienhoven 
hier een positieve bijdrage aan moet leveren.

Bedrijvenpark Zestienhoven
Het bedrijvenpark beslaat een terrein van circa 5.7 ha en is opgedeeld in twee delen, 
gescheiden door een brede straat met een middenberm met een singel.
Het uitgeefbaar terrein is geschikt voor de huisvesting van bedrijven met wisselende 
afmetingen, binnen de gegeven randvoorwaarden (afbeelding 103 + 104). 

Bereikbaarheid
De toegankelijkheid van het terrein is hiërarchisch van opbouw (afbeelding 105). De 
hoofdontsluiting vormt het visitekaartje van het terrein en vormt de kwaliteit van een “ 
stedelijk interieur”, dat wil zeggen dat dit gebied het meest openbaar is en daarmee om een 
zekere uitstraling vraagt. De lijnvoering, de wegindeling, het beplantingsplan, de vegetatie 
en de waterstructuur zijn de middelen in het wegprofiel die de omgevingskwaliteit bepalen. 
Variatie in het wegprofiel kan differentiatie aanbrengen in het vestigingsmilieu. In het 
bedrijvenpark is de groenstructuur verknoopt met de weginfrastructuur. Tezamen met de 
bebouwing bepaalt het wegprofiel de uitstraling van het openbaar gebied.

De Noordelijke Verbindingsweg kent verschillende sferen. De weg doorsnijdt een aantal 
gebieden langs het vliegveld en past zich aan zijn omgeving. Vanaf de snelweg A13 rijdt 
men een “oprijlaan” in om uit te komen bij een voorplein voor de terminal van Rotterdam 
Airport. De weg slaat haaks af waarbij een dijk langs de weg het beeld domineert en de 
maat van de polder accentueert. Vervolgens wordt een ander gedeelte betreden waarbij een 
vaart en losse boomgroepen de sfeer bepalen. Een groene entree van dichte bomenrijen bij 
de GK van Hogendorpweg kondigt aan dat een gebied met een parkachtig karakter wordt 
ingegaan. 

d.BijlAgen
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Afbeedling 108: hoekpand is geen verbijzondering 
maar kent een dubbele oriëntatie 

Afbeelding 107: tussenruimte is ondergeschikt aan het 
front. Vlakke gevels in de rooilijn met weinig plastiek.

Afbeeldijng 106: architectonische eenheid: het pand
Beperkt kleur- en materialenpalet

Laan

NV weg

Noord. Verbindingsweg

Abeelding 105: hiërarchie



onderkopje

Welstandsbeleid 
Uitgangspunten 
Onderscheid wordt gemaakt tussen de Noordelijke Verbindingsweg en de lanen. De 
Noordelijke Verbindingsweg is belangrijker in de stedenbouwkundige structuur dan de 
lanen. De meest hoogwaardige architectuur zal dan ook gevraagd worden langs de 
Noordelijke Verbindingsweg. 

Langs de Noordelijke Verbindingsweg presenteert het bedrijventerrein zich in de stedelijke 
context. Deze rand is een zichtlocatie en dient uitnodigend te zijn. De ruime maatvoering 
en de schaal van hoofdweg zijn geschikt als stevig ruimtelijk kader voor volumineuze 
bebouwing. Vanaf de Noordelijke Verbindingsweg vormt de bebouwing vooral een decor dat 
met hogere snelheid eveneens interessant dient te zijn. De schaal van de detaillering wordt 
pas bij het naderen van het terrein evident. Het is dan ook zaak om de bebouwing met een 
voorname eenvoud te detailleren. De gebouwen dienen een heldere opbouw te kennen met 
een attractieve soberheid.

De gevel is hoofdzakelijk vlak en gelegen in de rooilijn. Indien een zijgevel in prominent 
beeld komt dan wordt deze even hoogwaardig uitgevoerd als de voorgevel. Plastiek in 
de gevel is in geringe mate toegestaan (afbeelding 107). Ruimtes tussen panden zijn 
ondergeschikt aan het bebouwingsfront en worden niet of nauwelijks als onderbreking 
ervaren. Uniformiteit in de architectonische vormgeving wordt verkregen door eenvoudige, 
duidelijke hoofdvormen met een verfijnde detaillering. In het beeld overheerst de hoofdvorm 
en is het detail altijd ondersteunend hieraan.

Het hoekpand hoort bij de hiërarchisch hoogste orde. Het hoekpand is het sluitstuk van 
het blok en kent derhalve een dubbele oriëntatie (afbeelding 108). De hoek vraagt niet 
direct om een architectonische verbijzondering behalve bij de grens met Rotterdam Airport. 
Hier maakt de Noordelijke Verbindingsweg een zodanige slinger dat nieuwbouw op het 
Bedrijvenpark in de zichtlijn komt.

Langs de lanen is een minder stringent gevelbeeld van toepassing. Hier kan een lossere 
bebouwingsopzet ontstaan. Samenhang in het straatbeeld wordt hier vooral bereikt door de 
inrichting van de buitenruimte. Een duidelijke scheiding tussen privé en openbaar is voor 
alle straten van belang.

Welstandscriteria Bedrijvenpark Zestienhoven
welstandsniveau: regulier welstandstoezicht

Nieuwbouw
1. Relatie met de omgeving/ onderlinge samenhang
•	 Bouwinitiatieven ondersteunen de hiërarchische stedenbouwkundige structuur (de 

Noordelijke Verbindingsweg is belangrijker dan de lanen). 
•	 Het gebouw speelt in op de landschappelijke karakteristiek van de lanen en de 

Noordelijke Verbindingsweg.
•	 Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie en plaatsing ten opzichte van 

aanwezige zichtlijnen. Met name de zichtlijn vanaf Rotterdam Airport ter plaatse van de 
knik in de Noordelijke Verbindingsweg vereist een architectonisch accent.

•	 Bouwinitiatieven dragen bij aan de helderheid, strakheid en leesbaarheid van de 
gevelwanden.

•	 Erfafscheidingen zijn zorgvuldig vormgegeven als heldere scheiding tussen particuliere 
kavel en openbaar gebied.

•	 Bebouwing wordt beoordeeld in relatie tot een aantrekkelijke terreininrichting van het 
voorterrein. Met name de aansluiting op openbaar gebied is daarbij van belang.

Voor nieuwbouw langs de Noordelijke Verbindingsweg geldt tevens:
•	 Bouwinitiatieven maken een front naar de weg.
•	 Straathoeken verbijzonderen niet, maar deze panden kennen wel een oriëntatie op 

beide straten. Een uitzondering vormt het pand op de grens met Rotterdam Airport, dat 
door zijn positie wel verbijzonderd dient te worden qua architectuur. 

•	 Gebouwen maken onderdeel uit van een stedenbouwkundig blok welke een 
architectonisch ensemble met een samenhangend beeld is. 

2. Bouwwerk op zichzelf
•	 Gebouwen worden ontworpen met een attractieve soberheid en gedetailleerd met een 

voorname eenvoud.
•	 Een overtuigende compositie van de gevelindeling is van belang, waarbij gelet wordt 

d.BijlAgen

Afbeeldijng 106: architectonische eenheid: het pand
Beperkt kleur- en materialenpalet
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Afbeelding 109: samenhang door eenduidig materiaal  
  gebruik (baksteen)

Afbeelding 111: door het kantoren gedeelte van de  
  bedrijven aan de straatzijde te situeren  
  kan de uitstraling wat chiquer en   
  levendiger zijn

Afbeelding 110: dubbele oriëntatie op de hoek

Afbeedling 112: de bedrijven aan de Noordelijke 
  Verbindingsweg krijgen een stoere  
  uitstraling. Deze bedrijven kunnen meer 
  op publiek gericht zijn.



onderkopje

op openingen, verhoudingen en dergelijke.
•	 Nieuwbouw heeft een heldere en duidelijke hoofdvorm en dakcontour.
•	 Nieuwbouw wordt uitgevoerd als afzonderlijk pand met elk een eigen ontsluiting aan de 

straat.
•	 Bij bedrijfsgebouwen dient het representatieve gedeelte aan de openbare ruimte 

gesitueerd te worden.
•	 Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo's zijn van hoge kwaliteit en 

gericht op de openbare weg.
•	 De plint wordt in geval van kantoorfuncties zo vormgegeven dat er een relatie is met 

het maaiveld. Een plint met publieksfuncties is van bijzonder belang. De uitwerking 
hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn.

•	 Een inrit ligt in het gevelvlak. De detaillering, grootte en verhouding van de inrijopening 
is passend in de gevelcompositie en bij de overige gevelopeningen.

•	 Voor zover zijgevels gelegen zijn in het zicht vanaf de openbare weg dienen deze even 
hoogwaardig te worden ontworpen als de voorgevel.

•	 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt, gelegen achter de voorgevel en 
qua vormgeving verwant aan de hoofdbebouwing.

Voor nieuwbouw langs de Noordelijke Verbindingsweg geldt tevens:
•	 Het gebouw is een eenheid en vormt één volume, waarin gaten kunnen worden 

uitgespaard, maar er is geen sprake van een samengesteld volume. Een uitholling 
wordt zo geplaatst dat het gebouw één geheel blijft.

•	 De gevel is een vlak waarin openingen met zekere neutraliteit zijn aangebracht. De 
verschillende ruimtes van het bedrijf zijn niet als zodanig afleesbaar in de gevel. 

•	 Uitkragen en uitspringen is niet toegestaan, maar uitsparingen in de gevel zijn wel 
toegestaan mits deze de eenheid van het gebouw ondersteunen en de hoofdvorm in 
tact blijft. 

•	 Inspringende delen van de vlakke gevel blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa. 
•	 De gevel loopt door tot op de grond; er is geen sprake van een opgetild gebouw.

d.BijlAgen

3. Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 
•	 De materialisering, detaillering en kleur van de nieuwbouw ondersteunt het beeld van 

een duidelijke hoofdvorm en een heldere dakcontour (het aantal materiaalsoorten en 
kleuren blijft beperkt).

•	 In het beeld overheerst de hoofdvorm en is het detail ondergeschikt hieraan.
•	 Reclame-uitingen maken deel uit van het architectonisch ontwerp. 
•	 Letters/logo's zodanig open vormgegeven dat de gevel daarachter zichtbaar blijft.
•	 Geen toepassing van donker of zonwerend glas.
•	 Materialisatie en detaillering zodanig toepassen, dat veroudering, weertype en 

luchtkwaliteit geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit. Het betreft hier 
onder meer de gevolgen van verwering van materiaal, werking van (zon)licht op het 
geveloppervlak. 

•	 Aandacht voor het verschil tussen dag- en nachtbeeld.
•	 Terreinafscheidingen langs de openbare weg zijn representatief en bestaan uit een 

gegalvaniseerd metalen hek of een groene erfafscheiding.

Voor nieuwbouw langs de Noordelijke Verbindingsweg geldt tevens:
•	 Erfafscheidingen worden in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen. Een hek is 

gelegen in of achter de rooilijn en is gemaakt van gegalvaniseerd metaal of een groene 
erfafscheiding. 

•	 Reclame-uitingen passen bij het sobere karakter van het gebouw. 
•	 Toepassing van baksteen met een warme tint variërend van donkerrode tot 

donkerbruine tinten is verplicht. Afwijkingen zijn mogelijk mits deze bijdragen aan een 
hogere kwaliteit van het totaal en passen binnen het plan als geheel.
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1. hoofdstuKKopje
onderkopjed.BijlAgen

Van der Duijn van Maasdamweg

Centrum

Noordelijke Verbindingsweg

Beekweg

Binnenwerelden

HSL park

Lanen

Combinatie westandscriteria

legendA welstAndscriteriA


