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Bebouwingstypologieën Zuiderpark

Oorspronkelijk ontwerp Zuiderpark Hanekroot Ligging Wielewaal Oost in Zuiderpark

1.  Inleiding

Aanleiding

De landschappelijke campus Wielewaal Oost ligt op het voormalige 

terrein van voetbalclub C.V.V. Mercurius aan de Groene Kruisweg in 

de deelgemeente Charlois. De ontwikkeling van woningbouw op deze 

locatie is onderdeel van de herontwikkeling van de naastgelegen woon-

wijk Wielewaal. In de Ontwikkelingsvisie “De Nieuwe Wielewaal” (april 

2013) wordt Wielewaal Oost beschreven als locatie voor de realisatie 

van woningen vooruitlopend op de herontwikkeling van woningen in 

bestaand Wielewaal zodat zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat 

de huidige bewoners meermalen moeten verhuizen. In het Schetsboek 

Campus Mercurius (september 2012) wordt een analyse gemaakt van 

de stedenbouwkundige en landschappelijke context en wordt er een 

visie beschreven voor de opzet van de landschappelijke campus. Deze 

visie is door Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam vertaald in Steden-

bouwkundige Randvoorwaarden Voetbalvelden Wielewaal “Wielewaal 

fase 1”. De stedenbouwkundige randvoorwaarden worden momenteel 

uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

Wielewaal Oost

Wielewaal Oost is geen uitbreiding op de bestaande ruimtelijke struc-

tuur van Wielewaal en hoort ruimtelijk gezien niet bij Pendrecht. Het 

modernistische verkavelingspatroon van de bestaande Wielewaal, 

gebaseerd op het slotenpatroon van de polder van Charlois en het tracé 

van de vroegere stoomtramlijn, past niet bij de landschappelijke onder-

legger van  Wielewaal Oost en de Groenekruisweg vormt een duidelijke 

begrenzing van de westzijde van Pendrecht. Wielewaal Oost ligt op 

zichzelf in de groene zone tussen de Groenekruisweg en de Wielewaal. 

Deze zone hoort bij het Zuiderpark en de nieuwe ontwikkeling vraagt 

dan ook om een op zichzelf staande benadering passend bij de karak-

teristieken van het Zuiderpark. 

Het Zuiderpark is de groene ruggengraat van Rotterdam Zuid. Er liggen 

uiteenlopende woonwijken aan deze stedelijke groenstructuur en ook 

de randen van deze woonwijken kennen veel variatie. De zuidelijke 

Tuinsteden (Pendrecht en Zuidwijk) hebben een harde rand die wordt 

gemarkeerd door infrastructuur (Groene Kruisweg, Oldegaarde). Aan de 

noordzijde van het Zuiderpark zijn de randen diffuser en gaan wijk en 

park geleidelijk in elkaar over. Hier liggen grotere bebouwingseenheden 

vooruitgeschoven in het groen van het Zuiderpark. Daarnaast zijn er 

lintstructuren die als cultuurhistorische relicten door het groen lopen. 

De typologie van grote bebouwingseenheden in het groen sluit goed 

aan op de ruimtelijke karakteristieken van Wielewaal Oost. Dit gegeven 

heeft geleid tot de keuze voor een landschappelijke campus bestaande 

uit een doorlopend (Zuider)parklandschap met daarin losstaande woon-

blokken.
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Idioom Zuiderpark

Concept landschappelijke campus Wielewaal Oost

Landschap

Het stedenbouwkundig ontwerp voor Wielewaal Oost is gebaseerd op 

het campusconcept. Dit wil zeggen dat de landschappelijke onderlegger 

de belangrijkste drager is van het stedenbouwkundig plan. Het land-

schap wordt eenduidig vormgegeven en bepaald in belangrijke mate de 

samenhang in het plan. Uitgangspunt is het landschap meer aan te la-

ten sluiten op het karakter van Zuiderpark. Het ‘idioom’ van het Zuider-

park bestaande uit de open opzet met coulissen, lange (fl auw gebogen) 

lijnen, clumps met bomen, boomgroepen en solitairen zal bij het inrich-

tingsplan worden gebruikt voor het ontwerp van het landschap.

Stedenbouw

De belangrijkste eenheid in het stedenbouwkundig plan is het samen-

gestelde bouwblok. Onder een samengesteld bouwblok wordt verstaan 

een bouwblok dat uit meerdere bouwvolumes bestaat maar als eenheid 

altijd herkenbaar is. De samengestelde bouwblokken zijn geen geslo-

ten bouwblokken. Openingen zijn wenselijk zodat licht en lucht binnen 

kan komen en de relatie met het parkachtige landschap kan worden 

gemaakt. De bouwblokken kennen een alzijdige uitstraling waarbij alle 

gevels een gelijkwaardige kwaliteit en uitstraling hebben.

De samengestelde bouwblokken zijn, schijnbaar willekeurig, gepositi-

oneerd in het parkachtige landschap. Dit wil zeggen dat de samenge-

stelde bouwblokken op zichzelf staan, zich niet houden aan een rooilijn 

of verkavelingsrichting, en voldoende onderlinge afstand hebben zodat 

ze worden “omspoeld” door het parkachtige landschap. 

Architectuur

Het concept van de landschappelijke campus biedt relatief veel vrijheid 

voor verschillende bebouwingstypologieën en architectuur. Echter om-

dat de totale omvang van de campus en de ruimte tussen de verschil-

lende blokken beperkt is, is er wat betreft de architectonische uitwerking 

gekozen om te streven naar eenheid in verscheidenheid. Dit wil zeggen 

de samengestelde bouwblokken zijn aan elkaar verwant maar binnen 

zichzelf een eenheid. De verwantschap wordt vormgegeven aan de 

hand van de volgende aspecten:

• Afstemming in materiaal, kleur en detaillering

• Afstemming in dak en kapvormen

• Afstemming in vormgeving van overgang van privé naar open- 

 baar

• Afstemming in gevelopbouw

Het opzichzelfstaande karakter van een samengesteld bouwblok wordt 

vormgegeven aan de hand van de volgende aspecten:

• Een samengesteld bouwblok wordt ontworpen door één archi- 

 tect

• Elk samengesteld bouwblok heeft een eigen pallet aan materia- 

 len, kleuren en/ of detaillering. Dit pallet is verschillend maar  

 familie van het pallet van de andere samengestelde bouwblok- 

 ken.

• Elk samengesteld bouwblok heeft een eigen volume opbouw

Bij de uiteindelijke keuzes van bovenbeschreven aspecten wordt uitge-

gaan van precedentwerking. D.w.z. dat gemaakte keuzes bij het eer-

ste/ de eerdere bouwblokken bepalend zijn voor de ontwerpen van de 

volgende bouwblokken die hierop moeten aansluiten.

Omdat de landschappelijke campus een nieuw gebiedstype vormt bin-

nen Rotterdam is er voor gekozen om niet te refereren naar een be-

paalde stijl of periode. De architectuur moet voortkomen uit het gege-

ven van het wonen op de landschappelijke campus.

Woningtypologieën

Binnen het stedenbouwkundig plan (en de stedenbouwkundige rand-

voorwaarden van de gemeente Rotterdam) wordt onderscheid gemaakt 

tussen bouwblokken met appartementen, (maximale bouwhoogte van 

5 bouwlagen) en bouwblokken met grondgebonden woningen (2 bouw-

lagen met een kap). De keuze voor appartementen of grondgebonden 

woningen is daarbij uitwisselbaar Alleen voor het noordelijk deel (val-

lend binnen de Molenbiotoop van de molen aan de Kromme zandweg) 

geldt dat alleen grondgebonden woningen zijn toegestaan. Onderstaan-

de gebiedscriteria zijn daarom onderverdeeld naar bouwblokken met 

appartementen en in bouwblokken met grondgebonden woningen.

Relatie met de Welstandsnota Rotterdam

De welstandsnota Rotterdam is vastgesteld op 10 oktober 2012 en is 

een herziening van de Koepelnota welstand uit 2004. De welstandsnota 

bevat welstandscriteria op basis waarvan omgevingvergunningsplich-

tige bouwaanvragen worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. 

De welstandscriteria hebben tot doel de karakteristieken en bewezen 

kwaliteiten van een specifi ek omschreven gebied in Rotterdam in stand 

te houden. De welstandscriteria komen dan ook voort uit een analyse 

en beschrijving van de aanwezige context. 

Wanneer er nog geen context aanwezig is (landbouwgrond) of een 

gebied ingrijpend verandert (transformatie), volstaan de criteria niet 

meer om bouwaanvragen te toetsen. In dat geval is het wenselijk in een 

specifi ek opgestelde welstandsparagraaf vast te leggen wat de nieuwe 

karakteristieken zijn die worden nagestreefd en met welke (architectoni-

sche) middelen deze bereikt kunnen worden. Hieruit volgen aangepaste 

of aanvullende welstandscriteria. Een welstandsparagraaf is een aan-

vulling op de Welstandsnota Rotterdam en moet worden vastgesteld 

door de gemeenteraad, nadat het wettelijk voorgeschreven inspraaktra-

ject is doorlopen. Uit de Welstandsnota blijven het algemeen kader voor 

welstandstoetsing, de uitgangspunten van welstandstoetsing, de vaste 

gebiedscriteria , de sneltoetscriteria en de adviesprocedure via de Com-

missie voor Welstand en Monumenten van kracht.
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2.1  Aanvullende gebiedscriteria bouwblokken met  

 appartementen

Ruimtelijke inpassing

• Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur van  

 samengestelde bouwblokken in een parkachtig landschap her- 

 kenbaar en verstoren deze niet.

• Bouwinitiatieven passen binnen de stedenbouwkundige eenheid  

 in dit gebiedstype gevormd door samengestelde bouwblokken,  

 blijven daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet.

• Binnen het stedenbouwkundig plan zijn de samengestelde   

 bouwblokken gelijkwaardig in hiërarchie.

• De afstand tussen samengestelde bouwblokken is zodanig dat  

 er sprake is van op zichzelf staande eenheden in het landschap.

Verschijningsvorm

Hoofdvorm

• Nieuwbouw bestaat altijd uit een samengesteld bouwblok.

• De hoofdvorm van het samengestelde bouwblok als geheel is  

 helder en herkenbaar.

• Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de eenheid binnen het sa- 

 mengestelde bouwblok en de verwantschap die deze heeft ten  

 opzichte van de andere bouwblokken.

• De samengestelde bouwblokken zijn niet geheel gesloten.

• Binnen de samengestelde bouwblokken is variatie in bouw- 

 hoogtes gewenst. De hoogste delen van het samengestelde  

 bouwblok bevinden zich aan de noord en/ of oostzijde.

Gevelopbouw

• Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding en qua  

 indeling en plasticiteit afgestemd op de omliggende samenge- 

 stelde bouwblokken.

• Het gevelontwerp gaat uit van een horizontale geleding.

• Gevels hebben een alzijdige uitstraling. Vormgeving van hoe- 

 ken en/ of  kopgevels vindt plaats op een gelijkwaardige manier  

 met de andere gevels.

• In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers, log- 

 gia’s, luifels) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa en   

 maken deel uit van het gevelontwerp. Valbescherming bij gale- 

 rijen en balkons worden samenhangend en transparant vormge- 

 geven.

• Het verschil tussen binnen- en buitenzijde (semi openbaar –  

 openbaar) van een samengesteld bouwblok wordt architecto- 

 nisch benadrukt.

Overgangen privé-openbaar

• Entreegebieden van de samengestelde bouwblokken zijn uitno- 

 digend en kwalitatief hoogwaardig vormgegeven.

• Hoofdentrees bevinden zich aan de buitenzijde van het samen- 

 gestelde bouwblok bij ieder blok op een vergelijkbare manier  

 vormgegeven.

• De begane grond gevels passen bij het karakter van de open- 

 bare ruimte en geven uitdrukking aan het wonen op de land- 

 schappelijke campus.

• De begane grond verdieping is zichtbaar opgetild boven het  

 maaiveld (maximaal 40 cm) van het aangrenzende landschap.

• Woningen op de begane grondverdieping hebben waar moge- 

 lijk een architectonisch vormgegeven privé buitenruimte (geen  

 tuintjes) aan het parkachtige landschap

• De overgang van privé buitenruimtes naar het parkachtige land- 

 schap wordt zorgvuldig vormgegeven.

• De ruimtes binnen bouwblokken (en de overgang hier naar toe)  

 zijn duidelijk vormgegeven als semi-openbaar terrein.

Materiaal, kleur en detaillering

• Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in over- 

 eenstemming met de ambities voor de landschappelijke cam 

 pus.

• Toepassing van baksteen vormt de basis.

• Materiaal, kleur en detaillering van alle samengestelde bouw- 

 blokken zijn samenhangend. Samengestelde bouwblokken zijn  

 “familie” van elkaar.

• Materiaal, kleur en/of detaillering van afzonderlijke samenge- 

 stelde bouwblokken hebben eigen karakter (“pallet”) en onder- 

 steunen het samengestelde bouwblok als eenheid. 

• Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering  

 en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het  

 uiterlijk.

Samengestelde bouwblokken appartementen
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Referentiebeelden samengestelde bouwblokken met 

appartementen

Samengestelde bouwblokken in parkachtig landschap Privé buitenruimtes aan het parkachtig landschap

Baksteen is de basis Verschil tussen buitenzijde en binnenzijde bouwblok
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2.2 Aanvullende gebiedscriteria bouwblokken met  

 grondgebonden woningen

Ruimtelijke inpassing

• Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur van  

 samengestelde bouwblokken in een parkachtig landschap her- 

 kenbaar en verstoren deze niet.

• Bouwinitiatieven passen binnen de stedenbouwkundige eenheid  

 in dit gebiedstype gevormd door samengestelde bouwblokken,  

 blijven daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet.

• De afstand tussen samengestelde bouwblokken is zodanig dat  

 er sprake is van op zichzelf staande eenheden in het landschap.

Verschijningsvorm

Hoofdvorm

• Nieuwbouw bestaat uit een samengesteld bouwblok opgebouwd  

 uit grondgebonden woningen van 1 of 2 bouwlagen met een  

 kap.

• De Kapvorm ondersteund de samenhang binnen het samenge- 

 stelde bouwblok.

• Verbijzonderingen van de hoeken in volume opbouw en/of   

 kapvorm ten behoeve van het maken van goede hoekoplos- 

 singen zijn toegestaan. 

• De hoofdvorm van het samengestelde bouwblok als geheel is  

 helder en herkenbaar.

• Om de eenheid binnen het samengestelde bouwblok te waar- 

 borgen dienen erfgrenzen aan de buitenzijde (bijvoorbeeld langs  

 zijtuinen) architectonisch te worden mee-ontworpen.

• Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de eenheid binnen het sa- 

 mengestelde bouwblok en de verwantschap die deze heeft ten  

 opzichte van de andere samengestelde bouwblokken.

• Een samengesteld bouwblok is niet gesloten.

• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, en andere toevoegingen aan  

 het hoofdgebouw zijn in samenhang met de architectonische  

 eenheid ontworpen.

• Dakkapellen aan de voorzijde (parkzijde) zijn toegestaan wan- 

 neer deze onderdeel zijn van de architectonische vormgeving.  

 In dat geval dienen de dakkapellen projectmatig (voor alle wo- 

 ningen) gerealiseerd te worden.

• Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes  

 en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Gevelopbouw

• Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding.

• Eindgevels dragen bij aan de verschijningsvorm van het samen- 

 gestelde bouwblok.

• Vormgeving van hoeken en/ of  kopgevels vindt plaats op een  

 gelijkwaardige manier met de andere gevels.

Overgangen privé-openbaar

• Aan de voorzijde (parkzijde) van de woningen bevinden zich  

 privé buitenruimtes in de vorm van een plint, terrassen, veran- 

 da’s, trapjes (geen tuintjes) die onderdeel zijn van de steden- 

 bouwkundige eenheid van het samengestelde bouwblok.

• Erfafscheidingen bij zijtuinen worden vormgegeven in samen- 

 hang met het samengestelde bouwblok als geheel en zijn bouw- 

 kundig van aard.

• Erfafscheidingen bij achtertuinen zijn groen van aard en waar- 

 borgen voldoende privacy.

• De begane grond gevels passen bij het karakter van de open- 

 bare ruimte en geven uitdrukking aan het wonen op de land- 

 schappelijke campus.

• De entree naar het semi-openbaar binnenterrein/ parkeerhof  is  

 duidelijk vormgegeven en ondersteund de stedenbouwkundige  

 eenheid van het samengestelde bouwblok.

Materiaal, kleur en detaillering

• Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in over- 

 eenstemming met de ambities voor de landschappelijke cam- 

 pus.

• Toepassing van baksteen vormt de basis.

• Materiaal, kleur en detaillering van alle samengestelde bouw- 

 blokken zijn samenhangend. Samengestelde bouwblokken zijn  

 “familie” van elkaar.

• Materiaal, kleur en/ of detaillering van afzonderlijke samenge- 

 stelde bouwblokken hebben eigen karakter (“pallet”) en onder- 

 steunen het samengestelde bouwblok als eenheid. 

• Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering  

 en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het  

 uiterlijk.

Samengestelde bouwblokken grondgebonden woningen
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Referentiebeelden samengesteldebouwblokken met 

grondgebonden woningen

Zorgvuldig vormgegeven overgang privé-openbaar Privé-buitenruimtes aan voorzijde

HoekoplossingenAfscherming privé zijtuinen


