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Masterplan 
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A. Inleiding

De welstandsparagraaf is een uitwerking van de 
Koepelnota Welstand voor de deelgebieden binnen het 
transformatiegebied Nieuw Crooswijk. Deze uitwerking 
is noodzakelijk, omdat de betreffende gebieden door 
de gemeenteraad aangewezen zijn als zogeheten 
ontwikkelingsgebieden. Bij het schrijven van deze 
welstandsparagraaf is het masterplan door de gemeente- 
en de deelgemeenteraad vastgesteld en is begonnen met 
de stedenbouwkundige planvorming voor de gebieden 
Wandeloord, Nieuw Trapezium en het Paradijsplein. 
Op laatstgenoemde locatie is de nieuwe Brede School 
gesitueerd. Voor de Brede School en Nieuw Trapezium is 
een architectenkeuze gemaakt. 

A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand 

Volgens de Woningwet �003 mag welstandstoetsing 
alleen nog plaatsvinden indien daarvoor van tevoren 
welstandscriteria zijn vastgesteld. Voor indiening van een 
bouwaanvraag moet duidelijk zijn welke welstandseisen 
aan een bouwplan worden gesteld. Dit is voor de gemeente 
Rotterdam aanleiding geweest om de Koepelnota 
Welstand op te stellen. De Koepelnota is op �9 april �004 
vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het kader voor 
welstandstoetsing in de bestaande stad. 

Voor sommige gebieden is de verandering van de gebouwde 
omgeving dermate ingrijpend, dat de gebiedstypen uit de 
Koepelnota geen uitgangspunt kunnen zijn voor toetsing 

op de relatie met de bestaande omgeving. Voor dergelijke 
ontwikkelingsgebieden zijn in de Koepelnota geen 
welstandscriteria opgenomen. Het is dan ook noodzakelijk 
een aanvullend kader op te stellen, een zogenoemde 
welstandsparagraaf. Een welstandsparagraaf wordt 
vastgesteld door de (deel)gemeenteraad nadat het wettelijk 
voorgeschreven inspraaktraject is doorlopen. 

De welstandsparagraaf voor Nieuw Crooswijk is een 
nadere invulling van de in de Koepelnota genoemde 
gebiedsgerichte criteria. Tegelijkertijd is deze paragraaf ook 
een aanvulling op de Koepelnota. Uit de Koepelnota blijven 
het Algemeen Deel, de algemene criteria, de loketcriteria 
en de adviesprocedure via de Commissie voor Welstand 
en Monumenten (Cie W+M) van kracht. 

A2 Overzicht doorlopen proces 

Het stedenbouwkundig masterplan voor Nieuw Crooswijk 
is gemaakt in opdracht van de Ontwikkelcombinatie Nieuw 
Crooswijk (OCNC). OCNC is een samenwerkingsverband 
van het Woningbedrijf Rotterdam (WBR), ERA Bouw 
en Proper Stok, dat in overleg met de gemeente 
Rotterdam het voortouw heeft genomen in de plan- en 
gebiedsontwikkeling ten behoeve van de herstructurering 
van Nieuw Crooswijk. Het stedenbouwkundig masterplan 
is een logische vervolgstap op de Structuurvisie Nieuwe 
Kijk op Nieuw Crooswijk, waaraan in de periode van �000 
tot �003 door (deel)gemeente, WBR en een speciaal 
hiervoor geformeerde bewonersklankbordgroep is 
gewerkt. In augustus �003 is de structuurvisie bestuurlijk 
vastgesteld. Het stedenbouwkundig masterplan is, na 
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consultatie in de eerste helft van �004 van bewoners en 
overige belanghebbenden, op 3 februari �005 vastgesteld 
door de gemeenteraad. De welstandsparagraaf is een 
uitwerking van de koepelnota voor de deelgebieden binnen 
het transformatiegebied Nieuw Crooswijk. Deze uitwerking 
is noodzakelijk omdat de betreffende gebieden zogenaamd 
door de gemeenteraad aangewezen ontwikkelingsgebieden 
zijn. Bij het schrijven van deze welstandsparagraaf is het 
Masterplan door de gemeente en deelgemeenteraad 
vastgesteld, en is begonnen met de stedenbouwkundige 
planvorming voor de gebieden Wandeloord, Nieuw 
Trapezium en het Paradijsplein. Deze laatste is de locatie 
waar de nieuwe brede school is gesitueerd. Voor de brede 
school en Nieuw Trapezium is er een architectenkeuze 
gemaakt.

A3 Relevante beleidsdocumenten

Masterplan Nieuw Crooswijk - vastgesteld gemeenteraad 
3 februari �005
Bestemmingsplan Nieuw Crooswijk - vastgesteld 
gemeenteraad � maart �006. Doorloopt momenteel 
goedkeuringsprocedure bij de provincie (november 
�006 wordt besluit verwacht)
Catalogus Openbare Ruimte - in procedure, planning 
vaststelling eind �006

•

•

•
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structuur openbare ruimte

lanen: verbinding van de wijk met de stad

12
3

B. Stedenbouwkundig plan

B1 Groene stadswijk 

Het nieuwe Nieuw Crooswijk is een groene stadswijk met 
ruime straten. De wijk heeft een mix van bewoners en er 
vinden diverse activiteiten plaats. Het straatbeeld wordt 
niet gedomineerd door auto’s; de bewoners parkeren voor 
het overgrote deel binnen de woonblokken. 
De wijk profiteert van haar ligging nabij het Kralingse Bos, 
de Rotte, Kralingen, de snelweg en de binnenstad. De 
rijke historie van de plek is voelbaar. Een mooie rustige 
stadswijk, waar kinderen veilig opgroeien. 

B2 Lanen

Drie lanen vormen de dragers van het plan en verbinden 
de wijk met haar omgeving:

de Nieuwe Boezemstraat, de verbinding tussen het 
Kralingse Bos en het Oostplein
de (Nieuwe) Crooswijkseweg, de verbinding naar de 
Admiraal de Ruyterweg
de Kerkhoflaan, de Linker Rottekade, de verbinding 
met de Meent en de Coolsingel 

Deze lanen worden ingericht als klassieke lanen met stevige 
laanbeplanting, ruime trottoirs en goede voorzieningen 
voor fietsers en auto’s. Het is wenselijk dat de Nieuwe 
Boezemstraat en andere delen van de routes die buiten 
het exploitatiegebied liggen als lanen in de stad worden 
versterkt. 

1.

�.

3.
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De inrichting van de drie lanen wordt niet gedomineerd 
door verkeerseisen; de verblijfskwaliteit speelt een 
belangrijkere rol. Voorbeelden in Rotterdam zijn de 
Mathenesserlaan, de Oudedijk en de ‘s-Gravenweg. 

Om het profiel van de Kerkhoflaan te laten aansluiten op 
dat van de Linker Rottekade, wordt de rooilijn van de 
bebouwing bij het Schutterskwartier minimaal 8m naar 
achteren geplaatst. De Kerkhoflaan(1) loopt daardoor 
vloeiend door naar de Linker Rottekade(�) en vormt zo via 
de Jonker Fransstraat(3) een natuurlijke verbinding met 
het stadscentrum. 

Dwars op de drie nieuw vormgegeven lanen staat een 
aantal duidelijk gedefinieerde nieuwe en bestaande 
openbare ruimtes. De straten zijn als het ware opgespannen 
tussen lanen of andere mooie openbare ruimtes. Het zicht 
vanuit de straat is hierdoor zeer rijk. Het begin en het einde 
van de straat worden gevormd door bomen, water of een 
plein. Ook de oriëntatie in de straat is duidelijk. De straat 
mondt uit in een laan; deze is gevoelsmatig van een hogere 
orde en leidt mensen dus automatisch in of uit de wijk. Door 
middel van een paar dwarsstraten ontstaat vervolgens een 
samenhangend weefsel.

nieuwe situatie Linker Rottekade

1

2

3
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bestaande bouwblokken
nieuwe bouwblokken
exploitatiegrens

Nieuw Crooswijk  -  Oud over Nieuw

B3 Bouwblokken 

De positie van de nieuwe straten is gebaseerd op de maat 
van de bouwblokken tussen de straten. De blokmaat in 
de vernieuwde wijk biedt goede ruimte voor groen, privé-
terrassen, privé-tuinen en collectieve binnenhoven, waar 
kleine kinderen veilig kunnen spelen. De blokmaat is 
zodanig dat diverse parkeeroplossingen kunnen worden 
opgenomen.

B4 Bouwhoogte

De bouwhoogtes langs de lanen variëren van vier tot acht 
woonlagen, met uitzondering van de Boezemlaan, waar 
de bouwhoogte varieert van vier tot negen lagen, met een 
gemiddelde hoogte van zeven woonlagen. In de straatjes en 
aan de Avenue varieert de bebouwing van drie tot zes lagen. 
Uitzonderingen daarop vormen de stedenbouwkundige 
accenten en de specials. De stedenbouwkundige accenten 
hebben een hoogte van minimaal 14 en maximaal 18 
bouwlagen. Ook de specials kunnen zich verbijzonderen 
door afwijkende bouwhoogte. De maximale hoogte van 
een special bedraagt �,5 x de gemiddelde bouwhoogte 
van het gebied waar deze is gesitueerd, met een maximum 
van 14 bouwlagen. Bovendien hebben de specials 
een slanke verschijningsvorm. Om dit te bereiken is de 
maximaal toegestane oppervlakte bij een bouwhoogte van 
9 bouwlagen en hoger 4�0m². 
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2 ,3½, 5

3 ,4, 5

Special,
als mogelijk hoogteaccent tot maximaal 2½ maal de
gemiddelde bouwhoogte en slanke verschijningsvorm,
maximaal 14 lagen

Stedenbouwkundig accent
bouwhoogte minimaal 14 lagen,
maximaal 18 lagen
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bebouwingshoogten
   x ,y, z

minimale hoogte, maximale gemiddelde hoogte, maximale hoogte

Special,
als mogelijk hoogteaccent tot maximaal 2½ maal de
gemiddelde bouwhoogte en slanke verschijningsvorm,
maximaal 14 lagen

Stedenbouwkundig accent
bouwhoogte minimaal 14 lagen,
maximaal 18 lagen
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B5 Specials

Op markante plaatsen in het stedenbouwkundige weefsel 
staan specials: gebouwen die opvallen door hun bijzondere 
hoogwaardige architectuur. De bijzonderheid kan zich op 
verschillende manieren tonen: het gebouw is hoger en heeft 
een bijzondere sculpturaliteit of een bijzondere gevel. 

stedenbouwkundig accent
special

B6 Stedenbouwkundig accent 

Om stedenbouwkundige redenen is op twee locaties 
hoogbouw (14-18 lagen) gewenst, te weten op de kop van 
de Nieuwe Crooswijkseweg en de Nieuwe Boezemstraat, 
en daar waar de Kerkhoflaan van de begraafplaats afbuigt 
naar de Linker Rottekade. De gebouwen markeren de 
nieuwe lanen van de wijk. 
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B7 Buurten 

Tussen de lanen ontstaan buurten, die ieder een eigen 
karakteristiek krijgen.

1. Wandeloordgebied
Het Wandeloordgebied krijgt een stevige wand aan de 
Boezemlaan. Er worden duidelijke hoogteverschillen 
aangebracht in de gebouwen, om de variatie verder te 
beklemtonen. In de plint van de gebouwen is ruimte voor 
bedrijvigheid. Aan de achterzijde van het blok komt een 
straat die loopt van de kop van de Nieuwe Boezemstraat tot 
aan de Kerkhoflaan. De straat wordt groen door laanbomen 
en voortuinen van ca. 6 m diep, georiënteerd op de zon. 
De andere drie bouwblokken van het Wandeloordgebied 
zullen samen met de nieuwe Avenue hun stempel drukken 
op de belevingswaarde van het gebied. 
Aan de Rusthoflaan zal een aantal woningen een 
gevelrenovatie ondergaan en een aantal behouden blijven 
als resultaat van de inspraak.

2. Paradijshof 
Het nieuwe Paradijshof krijgt een hofje. Dit verschaft een 
extra mogelijkheid om een klein onderscheidend woonmilieu 
te creëren, met een geheel eigen beleving. Daarnaast 
vormt het in combinatie met de ertegenover gelegen 
woontoren een heel apart ensemble. De oplossing voor het 
bouwblok met een hofje biedt ook meer mogelijkheden om 
een geschikte additionele parkeeroplossing te ontwikkelen 
voor de te handhaven woningen aan de noordzijde van de 
Paradijslaan. 

1

2
3

4

5

1. Wandeloordgebied
2. Paradijshof
3. Crooswijkse bocht
4. Schutterskwartier
5. Trapezium
6. Begraafplaatsrand

6
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3. Crooswijksebocht 
De Crooswijksebocht zal qua bebouwing steviger worden 
aangezet. Het is een prachtige locatie, omsloten door de 
Rotte en de begraafplaats. Op de kop en in het verlengde 
van de Kerkhoflaan staat een toren die de entree tot 
Nieuw Crooswijk markeert. Op de hoek van het bouwblok 
is naast appartementen ruimte voor een mooie publieke 
voorziening. In de plint zijn mogelijkheden voor horeca, 
aansluitend op de promenade aan het water.

4. Schutterskwartier 
In plaats van de huidige verkaveling van drie ondiepe 
Bouwblokken, wordt gekozen voor een ruimere opzet met 
twee bouwblokken. In de nieuwe verkaveling wordt een 
aantal waardevolle panden behouden. 
De oriëntatie verandert van noord-zuid naar oost-west, 
waardoor de bezonning verbetert en de tussenliggende 
straat, die zich verbreedt tot een pleintje, uitkomt op de 
Rotte. 

Monumentale platanenrij
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5. Trapezium 
Het Trapezium zal in fasen worden geherstructureerd. 
Begonnen wordt met de gedeeltelijke sloop van het klein 
Trapezium. Samen met de huidige bushaltelocatie ontstaat 
een bouwlocatie waar appartementen zullen worden 
gerealiseerd. Hierdoor kan een verhuisbeweging binnen 
de wijk op gang komen. 
De Avenue in het Wandeloordgebied zal worden 
doorgetrokken naar het Trapezium, zodat aansluiting kan 
worden gemaakt op de Crooswijkseweg en in de verre 
toekomst op de Nieuwe Boezemstraat. 
Onderzocht wordt of het kleuterschooltje in het Trapezium 
kan worden behouden en gerenoveerd. 
Om het groene karakter van de Rusthoflaan te behouden, 
zal de groenstrook worden gespiegeld naar het noorden 
van de laan. De rooilijn van het Trapezium wordt ca. 7m 
naar achteren geplaatst.

6. Begraafplaatsrand 
Door toevoeging van bebouwing aan de begraafplaatsrand 
en het omklappen van de groenstrook hierlangs, ontstaat 
er een continu profiel in de Rusthoflaan.
De bebouwing langs de begraafplaats wordt gevormd 
door de brede school aan het Paradijsplein en 4 à 5 lagen 
hoge panden. Het rustieke karakter van de begraafplaats 
moet gewaarborgd blijven; dit betekent dat hiermee in de 
ontwerpen rekening moet worden gehouden. De bebouwing 
maakt deel uit van de afscheiding van de begraafplaats 
en dient een bijdrage te leveren aan de sfeer die op een 
begraafplaats gepast is. 
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pandsgewijze bebouwing in het blok

referentie metselwerk

C. Welstandsbeleid op hoofdlijnen 

C1 Ambities en visies op hoofdlijnen 

Differentiatie 
In aansluiting op de bestaande opzet van de wijk wordt 
het beeld nagestreefd van een gegroeide stad. Aan 
de blokken moet te zien zijn dat ze zijn opgebouwd uit 
verschillende architecturen; dit wordt versterkt door een 
pandsgewijze verkaveling. De gebouwen manifesteren 
zich als individuele panden en verschillende architecturen 
worden naast elkaar gebouwd, zodat een gedifferentieerd 
en kleinschalig beeld ontstaat. Door de pandsgewijze 
benadering kunnen woningtypes gemakkelijker worden 
gemixt binnen een bouwblok. Een gedifferentieerde wijk is 
doorgezet in bouwblok en architectuur. 
In de welstandsparagraaf wordt per deelgebied beschreven 
wat onder een pand wordt verstaan. 

Architectuur 
De nieuwe architectuur in de wijk wordt gedomineerd door 
metselwerk. Siermetselwerk of verbijzonderd metselwerk 
zoals dat in de bestaande wijk zichtbaar is op de hoeken, 
als gevelbeëindiging of als detail boven raampartijen, dient 
op een eigentijdse manier te worden geïnterpreteerd. Naast 
metselwerk komen door glas en natuursteen gedomineerde 
gevels voor, zodat een aangenaam contrast in de wanden 
ontstaat. Hoewel de stedenbouwkundige opzet geïnspireerd 
is op het negentiende-eeuwse bouwblok, is de architectuur 
overduidelijk eigentijds. Een klassieke benadering is 
gepast, maar een historiserende stijl niet.
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Verbond tussen design en architectuur: eigentijds ornament 
Geïnspireerd door bijvoorbeeld de Amsterdamse school 
wordt gezocht naar een verrijking van de architectuur 
door kunst of vormgevende disciplines te betrekken in de 
detaillering. 
Omdat het bouwproces een hoge mate van standaardisatie 
kent en grote aantallen zullen worden gerealiseerd, worden 
naast architecten ook een of meer industriële vormgevers 
aangetrokken om het ontwerp van product-design op 
zich te nemen. Het kan daarbij gaan om het ontwerp van 
entreedeuren, handgrepen, huisnummers, gootelementen, 
regenpijpen, etc. 
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Entree 
De entree krijgt extra aandacht in het woningbouwontwerp. 
Hoge voordeur (> �,40 m), lichtpunt, deurbel, handgreep, 
huisnummer en brievenbus worden speciaal ontworpen 
door de architect of industriële vormgever en versterken het 
gevoel van een burgerlijke waardigheid van de architectuur 
naar het openbaar gebied.

+0.60

Verhoogd vloerpeil 
De beganegrondvloer wordt ten opzichte van het  
straatniveau zo mogelijk minimaal 60cm opgetild ten 
behoeve van een goede distantie tussen woning en 
passant.

Verdiepingshoogte
Om de compacte wijk ook de royale uitstraling te geven 
van een 19e eeuwse wijk wordt er zoveel mogelijk gewerkt 
met een royalere verdiepingshoogte dan het minimum dat 
is vastgegelegd in het Bouwbesluit.

Materiaalgebruik 
Alleen materialen zijn toegestaan die duurzaam verouderen, 
dat wil zeggen mooier worden naarmate ze ouder worden. 
Alle materialen en monsters dienen te worden voorgelegd 
aan de supervisor. 

Zijgevels 
Daar waar zijgevels zichtbaar zijn dienen ze te worden 
uitgevoerd in metselwerk of andere hoogwaardige 
materialen, zoals zink

onderdelen die deel uitmaken van 
het ontwerp van de entree
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Gevelbeëindigingen 
De gevelbeëindigingen zijn verzorgd en gearticuleerd. 
Het stoppen van metselwerk met een voorziening van 
een standaard aluminium daktrim is niet toegestaan. 
Oplossingen moeten gezocht worden in een rollaag, 
zinkenkraal of afdekband.

Daklandschap
Het daklandschap vormt een belangrijk ingrediënt in het 
articuleren van de pandsgewijze opbouw binnen het plan. 
De voorkeur gaat uit naar dwarskappen om het silhouet 
van de panden te versterken.
Bij het ontwerp van het dak speelt de beëindiging van de 
gevel, nok en het doorsteken van kokers en leidingen een 
belangrijke rol en dienen op zorgvuldige wijze te worden 
ingepast. Evenals materiaalgebruik bij gevels dienen er 
hoogwaardige materialen gebruikt te worden voor het dak. 
Dat wil zeggen keramische pannen, zink, of aantoonbaar 
gelijkwaardige materialen.

Kleurgebruik 
Kleurgebruik beperkt zich tot de kleur van het materiaal, 
dus geen grote gekleurde gestuukte oppervlakken en geen 
geschilderde houten vlakken.

Expressie van panden 
Hoewel de bouwproductie seriematig is, heeft de 
architectuur de expressie van het individuele pand. Dit 
komt tot stand door: 

een mix van panden met verschillende architecturen 
binnen de bouwdelen van een pand expressie door: 
gevelritmiek, gevelbeëindiging door topgevels, 
spatiëring in dakranden, gearticuleerde neggen tussen 
woningen 
articulatie door erkers, entrees, hoge ramen 
sprongen in verdiepingshoogten 

•
•

•
•
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Panden in de gestapelde bouw
Ook de gestapelde bouw presenteert zich als pand: 
Het pand heeft een opbouw van plint, middenstuk en top.

Hoekoplossingen
De hoeken zijn zodanig, dat aan de korte kanten van het 
bouwblok een muur de achtertuin van het hoekpand aan 
het zicht onttrekt. Ook afgeschuinde hoeken komen voor 
en situaties waarin het hoekpand met een erker fungeert 
als sluitstuk van het bouwblok.

Achterterreinen
Met de ontwikkeling van het nieuwe Nieuw Crooswijk 
wordt een groen stedelijk woonmilieu gecreëerd. Het 
groene karakter van de wijk wordt gewaarborgd door de 
dieptemaat van het blok en de architectonische uitwerking 
van het binnenblok. Het schrikbeeld is een milieu 
waarbij binnenterreinen zijn dichtgezet met bergingen 
en schuttingen. De ontwerpen van de woningen moeten 
daarom worden voorzien van voldoende berging en 
bouwkundige privacyschermen. Bij de inrichting van de 
bouwblokken worden groenvoorzieningen meegenomen.

plint

middenstuk

top

expressie van panden
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C2 Karakteristieken per deelgebied 

Voor elke straat gelden verschillende regels met betrekking 
tot pandbreedtes en -hoogtes. 
De kaarten hiernaast laten zien welke voorwaarden er 
worden gesteld om differentiatie te waarborgen. Wat 
pandbreedte betreft vormen sommige gebieden een 
uitzondering op de regel, evenals hoekpanden. Dergelijke 
panden kunnen bij de uitwerking vragen om een oplossing 
breder dan de gestelde eis, al moet dit geen uitgangspunt 
zijn. 

35 m

16 m

10 m

uitzonderings-
gebieden

Maximale pandbreedte

Met uitzondering van hoeken*

max. aantal aanéén-
gesloten panden met
zelfde hoogte en
dakvorm

½ bouwlaag,

70 cm,

70 cm,

minimaal hoogtever-
schil tussen de aan-
ééngesloten panden

geen

3 panden

5 panden

35 m

16 m

10 m

uitzonderings-
gebieden

Maximale pandbreedte

Met uitzondering van hoeken*

max. aantal aanéén-
gesloten panden met
zelfde hoogte en
dakvorm

½ bouwlaag,

70 cm,

70 cm,

minimaal hoogtever-
schil tussen de aan-
ééngesloten panden

geen

3 panden

5 panden
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gemiddelde bouwhoogte

1. Boezemlaan 
Dezelaan vormt een stevige wand van het            
Wandeloordgebied. Tussen de panden, die een 
maximale breedte hebben van 35m, bestaan duidelijke 
hoogteverschillen van minimaal een halve bouwlaag. Ieder 
pand heeft een eigen ontsluiting. Hiervan kan worden 
afgeweken mits de kwaliteit als gelijkwaardig of beter 
wordt beoordeeld door de supervisor en de Commissie 
voor Welstand en Monumenten. Verder onderscheiden 
de panden zich in variatie in architectuur, kleur en 
vormgeving. 

Iedere architect geeft op eigen wijze inhoud aan het verplichte 
gegeven van plint, middenstuk en top. Iedere architect heeft 
een eigen baksteen en een eigen gevelindeling. 
Binnen een pand wordt geleding in hoogte en plasticiteit 
van de gevel gemaakt. Hierdoor laat het pandsgewijze 
karakter zich lezen: 

vanaf het maaiveld in het verspringen in hoogte en 
wisselingen in uitwerking van de plint. 
in toonverschil van de gevel (kleur en plastiek van 
raampartijen). 
in het silhouet door variatie in hoogte en topvorm 
plastiek, door het al dan niet toevoegen van erkers en/ 
of setbacks. 
een vijfde schaal ontstaat door plasticiteit en verspringen 
van de gevel. 

•

•

•
•

•

variatie in maximale en minimale bouwhoogte variatie in hoogte binnen een pand geleding  in de gevel en sprongen in de plint
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2. Parallelstraat
Deze straat bestaat uit herenhuizen, beneden-
bovenwoningen en appartementen op de hoeken. 
Hoogteverschillen tussen de panden dienen minimaal 
70cm te zijn, waarbij maximaal 5 keer dezelfde dakvorm 
en pandhoogte naast elkaar zijn gesitueerd. De panden 
hebben een maximale breedte van 10m. Een deel van de 
woningen in de wand is naar achteren geplaatst, zodat 
een grote (tot 6 meter diepe) zonnige voortuin ontstaat. 
De voortuin dient te worden afgescheiden door een stalen 
hek en een ligusterhaag. Ook in de onderlinge afscheiding 
tussen de tuinen zitten stalen hekken en hagen. In het hek 
zit een poort. In aansluiting op het thema van de entree is 
ook deze poort verbijzonderd. Op de koppen van de straat 
en aan het einde van het bouwblok staan de panden tot 
de rooilijn, waardoor de straat intimiteit krijgt en de tuinen 
worden ingekaderd.



�1versie juli �006 - ter vaststelling

3. De Avenue
Een zelfde dakvorm en pandhoogte zijn in clusters van 
maximaal 3 aaneengeschakelde panden toegestaan. De 
maximale pandbreedte is 16m.
De Avenue heeft een grotere mate van diversiteit dan 
de tussenstraat. Afwisseling in panden wordt hier tot 
stand gebracht door variatie in architecten, particulier 
opdrachtgeverschap, wisselingen in bouwhoogtes, -
breedtes en -typen.
De variatie bestaat hier in hoogteverschillen van minimaal 70 
cm, kleur en veelzijdigheid in vormgeving en architectuur. 

4. Kerkhoflaan - Linker Rottekade 
De Kerkhoflaan bestaat uit appartementengebouwen met 
individueel afleesbare panden. Hoogteverschillen bestaan 
uit minimaal een halve verdiepinghoogte. De maximale 
pandbreedte is 35m.
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5. Paradijslaan 
Naast de te behouden panden bestaat de Paradijslaan uit 
panden in een mix van appartementen, herenhuizen en 
beneden-bovenwoningen. Er is differentiatie op het niveau 
van pandbreedte, hoogte en architectuur. 
De laan heeft een breed profiel, waardoor de bebouwing 
zich als een grovere korrel manifesteert dan in de 
woonbuurten. 
Hoogteverschillen zijn minimaal 70cm. 
Maximale pandbreedte is 16m. 
Dezelfde hoogte en dakvorm komen in clusters van 
maximaal 3 aaneengesloten panden voor.
De brede school wordt apart behandeld onder punt 14.

6. Nieuwe Crooswijkseweg 
Deze rand van het plangebied bestaat uit appartementen. 
Door het brede profiel bestaat de bebouwing hier eveneens 
uit een grovere korrel. De maximale pandbreedte is 16m. 
Hoogteverschillen zijn minimaal 70cm. 
Dezelfde hoogte en dakvorm komen in clusters van 
maximaal 3 aaneengesloten panden voor.
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7. Tussenstraat Paradijshof 
Deze tussenstraat bestaat uit een mix van appartementen 
en beneden-bovenwoningen. 
Eenzelfde dakvorm en pandhoogte zijn in clusters van 
maximaal 5 aaneengeschakelde panden toegestaan. 
Hoogteverschillen tussen de panden zijn minimaal 70cm. 
De maximale pandbreedte is 10m.

8. Hofstraat Schutterskwartier 
Een mix van herenhuizen en beneden-bovenwoningen 
geeft deze straat qua typologie een divers karakter. 
Expressieve diversiteit komt tot uitdrukking door variatie in 
vormgeving, pandhoogte en architectuur. 
Een zelfde hoogte en dakvorm zijn toegestaan in clusters 
van maximaal 5 panden. 
Panden zijn maximaal 10m breed.
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9. Rusthoflaan
Door het omklappen van de 
groenstrook en het toevoegen 
van woningen langs de 
begraafplaatsrand, ontstaat 
er een continu profiel. De 
nieuw toe te voegen woningen 
aan de Rusthoflaan hebben 
een diversiteit aan hoogte, 
dakvorm en architectuur. Bij de ontwikkeling van de 
begraafplaatsrand moet rekening worden gehouden met 
het rustieke karakter van de begraafplaats.
Variatie in pandhoogte en dakvorm zijn in clusters van 
maximaal 5 aaneengeschakelde panden toegestaan. 
De maximale pandbreedte is 16m.

10. Schuttersweg - Exercitiestraat 
Deze randen van het Schutterskwartier bestaan uit 
een mix van herenhuizen, beneden-bovenwoningen en 
appartementen. Variatie in pandhoogte en dakvorm zijn 
in clusters van maximaal 3 aaneengeschakelde panden 
toegestaan. 
Hoogteverschillen zijn minimaal 70cm en pandbreedte is 
maximaal 10m. 
Veelzijdigheid in vormgeving en architectuur geven deze 
randen een divers karakter. 
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12. Paradijshof 
Het nieuwe Paradijshof krijgt een introvert hofje, gelegen 
langs de Kerkhoflaan. Het biedt een beschutte woonvorm 
aan een klein onderscheidend woonmilieu. De inrichting 
wordt gevormd door representatief groen, hagen, 
klinkertjes, bomen en bankjes De architectuur is coherent 
en de gevels dragen bij aan de interieurkwaliteit van het 
hof als ruimte. Het hofje is autovrij. 

11. Crooswijksebocht 
Deze bocht langs de Rotte wordt gekenmerkt door een 
veelzijdigheid in hoogte en architectuur, en een sculpturaal 
gebouw op de hoek.
Maximale pandbreedte is 35 m.
Hoogteverschillen bestaan uit minimaal een halve 
verdiepingshoogte. Er mogen geen panden met dezelfde 
hoogte of dakvorm naast elkaar staan.
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13. Nieuw Trapezium
In de opzet van een wijk met bouwblokken opgebouwd uit 
panden neemt het Nieuw Trapezium een bijzondere positie 
in. De maat van het bouwblok vraagt om een uitwerking 
door  één architect. In het blok zit een special in de vorm van 
een slanke hoge toren die om stedenbouwkundige redenen 
niet op de kop is geplaatst maar op het einde van de eerste 
parallelstraat. De architectuur van het gebouw dient een 
echo van de ritmiek van de pandsgewijze structuur van de 
belendende wanden in zich op te nemen, bijvoorbeeld door 
dwarskappen of erkers. Net als de andere panden heeft 
het accent een opbouw van plint - middenstuk - top. De top 
is sculpturaal en eigenzinnig in de skyline van Kralingen-
Crooswijk. In de plint van dit stedelijke gebouw kunnen 
publieke voorzieningen worden opgenomen langs de 
Boezemlaan. De entree van de garage is gemaskeerd, dat 
wil zeggen onopvallend geïntegreerd in het gevelontwerp. 
De entree tot de woning is gearticuleerd door: grote deuren 
en doordat de brievenbussen, lampjes en huisnummers 
mee zijn ontworpen. De entreehal maakt deel uit van het 
ontwerp.

sculpturale top toren met royale entreeplint met voorzieningen
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14. Brede school
Aan het Paradijsplein staat de brede school als special.
De school presenteert zich op monumentale wijze aan 
de stad (zoals bijvoorbeeld de Melanchtonschool aan 
het Henegouwerplein of het Rotterdams Gymnasium aan 
de Beukelsdijk). Om redenen van discretie, in verband 
met de aanwezigheid van de begraafplaats, ligt de grote 
speelplaats aan het Paradijsplein. Dit plein is geïntegreerd 
in de architectuur, omsloten door een hek en voorzien van 
een poort die deel uitmaakt van de architectuur. Op de 
speelplaats staan grote bomen. Het materiaalgebruik sluit 
aan op de rest van de wijk, dat wil zeggen hoogwaardig 
metselwerk. Beëindigingen van gevelvlakken zijn 
gearticuleerd. De school dient een extravert gebouw te zijn, 
waarmee uiting wordt gegeven aan de maatschappelijke 
betekenis ervan. Voorkomen moet worden dat geluids- of 
visuele hinder ceremonies op de begraafplaats verstoort.
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Bijlage I: Kwaliteitssturing

Doel: 

Stimuleren en bewaken van de kwaliteit van de 
architectonische uitwerking in de geest van het masterplan 
en de stedenbouwkundige plannen per deelgebied. 
Faciliteren op het gebied van stedenbouw en architectuur 
en entameren van een debat over kwaliteit en architectuur 
in de nieuwe wijk.

Wie

De gemeente en de OCNC hebben afgesproken om met 
één supervisor voor Nieuw Crooswijk te werken, namelijk 
West 8, de ontwerpers van het masterplan.  De supervisie 
zal worden uitgevoerd door Adriaan Geuze en Edzo 
Bindels. 

Werkwijze

De betrokkenheid van de supervisor richt zich op de 
volgende onderdelen: 

vaststellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden, 
inclusief beeldkwaliteit participeren in de discussie 
omtrent architectenkeuze 
toetsing van SO, VO, DO en bouwaanvraag
afstemming met de Commissie voor Welstand en 
Monumenten 

1.

�.
3.

Ad 1
De supervisor stelt een document op waarin de 
randvoorwaarden zijn vastgelegd:

tekening 1:�00 met bouwenvelop, ontsluiting en 
oriëntatie.
welstandsparagraaf.
architectenkeuze vindt plaats door middel van een 
longlist en een shortlist.
supervisor en opdrachtgever moeten overeenstemming 
bereiken over de shortlist.
opdrachtgever kiest uit de shortlist.

Ad 2
Kwaliteitsbewaking vindt plaats aan de hand van een 
maquette schaal 1:�00 van geheel Nieuw Crooswijk. De 
architect plaatst zijn voorstel in piepschuim en papieren 
gevels in de totaalmaquette. De stukken worden door de 
supervisor bestudeerd en becommentarieerd aan de hand 
van de maquette. De supervisor schrijft een verslag, dat 
naar dS+V Vergunningen wordt gestuurd.

Ad 3
Aan de hand van de maquette licht de supervisor de 
Commissie voor Welstand en Monumenten tussentijds in 
over de ontwikkelingen. De supervisor schrijft een advies 
aan de Commissie voor Welstand en Monumenten.

1.

�.
3.

4.

5.
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Relatie tot welstandsparagraaf en welstandsbeoordeling

In het proces van workshops met architecten kunnen 
beelduitgangspunten verder worden gepreciseerd. De 
supervisor zal deze onderdelen specificeren en opnemen 
in zijn advies aan de Commissie voor Welstand en 
Monumenten.

Tijdens het ontwerpen van de eerste deelgebieden kunnen 
keuzes worden gemaakt die als randvoorwaarden worden 
opgenomen ten behoeve van de ontwikkeling van latere 
deelgebieden, bijvoorbeeld een gekozen palet van bakstenen 
of kozijnkleuren.
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Bijlage II: Welstandscriteria

Welstandscriteria op hoofdlijnen

Differentiatie
Aan de blokken moet te zien zijn dat ze zijn opgebouwd 
uit verschillende architecturen; dit wordt versterkt door een 
pandsgewijze verkaveling.

Materiaalgebruik
Alleen materialen die duurzaam verouderen zijn 
toegestaan.

Panden in de gestapelde bouw
Een pand is opgebouwd uit plint, middenstuk en top. 

Daklandschap
Combinatie van kappen en platte daken. 

Entree
Ieder pand heeft een eigen ontsluiting. Hiervan kan worden 
afgeweken mits de kwaliteit als gelijkwaardig of beter 
wordt beoordeeld door de supervisor en de Commissie 
voor Welstand en Monumenten. De voordeur is minimaal 
�,40m. hoog Lichtpunt, deurbel, handgreep, huisnummer 
en brievenbus zijn integraal ontworpen als onderdeel van 
de entree.

Vloerpeil
Bij woonfuncties op de begane grond is het vloerpeil zo 
mogelijk minimaal 60cm verhoogd ten opzichte van het 
maaiveld.

Zijgevel
Daar waar zichtbaar dienen zijgevels te worden uitgevoerd 
in metselwerk of andere hoogwaardige materialen. Bij 
verstaffeling is de zijgevel uitgevoerd in hetzelfde materiaal 
als de voorgevel.

Achterterreinen
Privacyschermen en afscheidingen tussen percelen 
onderling en grenzend aan het collectieve achtergebied 
moeten worden mee ontworpen met de woning. Het 
parkeerdek wordt mee ontworpen als vijfde gevel van het 
gebouw.

Welstandscriteria per deelgebied

Voor ieder deelgebied gelden de algemene 
welstandscriteria op hoofdlijnen; daarnaast gelden waar 
nodig welstandscriteria per deelgebied.

Boezemlaan
De appartementen langs de Boezemlaan hebben een 
geleding in panden. Binnen een pand dient een geleding 
van de gevel plaats te vinden, ter versterking van de 
architectuur. 

Parallelstraat
De voortuinen moeten worden afgescheiden door een 
stalen hek en een ligusterhaag. Ook in de afscheidingen 
tussen de tuinen onderling zitten stalen hekken en hagen.

De Avenue
Zie bestemmingsplan
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Kerkhoflaan - Linker Rottekade
Zie bestemmingsplan

Paradijslaan
Zie bestemmingsplan

Nieuwe Crooswijkseweg
Zie bestemmingsplan

Tussenstraat Paradijshof
Zie bestemmingsplan

Hofstraat Schutterskwartier
Zie bestemmingsplan

Rusthoflaan
De achtergevels van de panden gelegen aan de 
begraafplaats dienen ingetogen te zijn, zodat vanuit de 
begraafplaats de woonfunctie gesluierd aanwezig is. De 
achterkant van de woningen dient voorkantkwaliteit te 
hebben.

Schuttersweg - Exercitiestraat
Zie bestemmingsplan

Crooswijksebocht
Op de hoek bevindt zich een sculpturaal gebouw. De 
wand is opgebouwd uit een schakeling van verschillende 
bouwvolumes.

Paradijshof
De architectuur is coherent en de gevels dragen bij aan de 
interieurkwaliteit van het hofje als ruimte.

Nieuw Trapezium
Samengesteld uit verschillende volumes, die een stedelijke, 
royale en uitnodigende uitstraling hebben. De slanke toren 
heeft een sculpturale top. Alle entrees zijn gearticuleerd 
ontworpen. In het volume aan de Crooswijkseweg dient de 
ritmiek van de naastgelegen panden terug te komen in het 
gevelontwerp.

Brede School
Monumentale presentatie aan het Paradijsplein Achtergevel 
aan de kant van de begraafplaats dient besloten en 
ingetogen te worden ontworpen. De speelplaats is 
geïntegreerd in de architectuur van het gebouw. Gebruik 
van hoogwaardig metselwerk, waarbij de beëindigingen 
van de gevelvlakken gearticuleerd zijn door toepassing 
van eigentijdse ornamenten.
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