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Voor het gebied van het Erasmus MC is een welstandsparagraaf opgesteld om 
de nieuwe ontwikkelingen in het gebied te kunnen toetsten aan welstandscriteria. 
Deze paragraaf leunt inhoudelijk sterk op het kwaliteitsplan van de gemeente dat 
is gekoppeld aan het nieuwe bestemmingsplan.

Het nieuwbouwplan voor het Erasmus MC zal veel meer dan 10 jaar in beslag 
nemen. De eerste bouwaanvraag is voor tranche 1, het bouwdeel met een 
bouwtijd van 6-7 jaar. Dit is het noordelijk deel van de toekomstige nieuwbouw. 
Het plan hiervoor zal begin 2007 als bouwaanvraag ingediend worden en getoetst 
worden aan de nieuwe paragraaf.

Het zuidelijk deel, tranche 2, zal pas daarna aan bod komen. Het plein aan de 
Westzeedijk zal derhalve mogelijk pas in een later stadium gerealiseerd kunnen 
worden. Hoewel het op dit moment onzeker is hoe de plannen voor tranche 2 eruit 
zullen gaan zien, is het Erasmus MC het er mee eens dat de ambities voor dit 
deel zoals verwoord in de paragraaf overeind moeten blijven. 

Ondertussen is er met behulp van het landschapsbureau Juurlink &Geluk een 
visie in ontwikkeling om een verbetering van de uitstraling en entreekwaliteit  aan 
de kant van de Westzeedijk te realiseren op een landschappelijke manier. Dit is 
van belang omdat er de eerste 7 jaar geen andere ontwikkelingen mogelijk zijn en 
de huidige situatie er erg verwaarloosd en ongedefinieerd bij ligt.

Indien op een gegeven moment door ofwel de gemeente ofwel het Erasmus MC 
wordt geconstateerd dat de welstandsparagraaf op de langere termijn niet meer 
houdbaar is zal er een actualisering gemaakt moeten worden.

Logboek	Erasmus	MC
Naast de plannen voor de grote nieuwbouw vinden er steeds veel kleine ingrepen 
en tijdelijke voorzieningen plaats die een eigen dynamiek en motivatie hebben. 
Gezien de krappe speelruimte binnen het plangebied worden de tijdelijke 
gebouwtjes vaak aan de randen gesitueerd. Het Erasmus MC heeft een logboek 
gemaakt voor de welstandscommissie om deze onvermijdelijke ontwikkelingen 
zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit logboek zal regelmatig geactualiseerd 
worden door het Erasmus MC. 
Het logboek geeft hiermee de aanvullende informatie voor het gebied en de 
ontwikkelingen daarbinnen die nodig zijn voor de welstandscommissie om zich 
voldoende beeld te kunnen vormen van de plannen voor de korte en de lange 
termijn.

Leeswijzer
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1.	Relatie	met	Koepelnota	Welstand:	In 2004 heeft de gemeenteraad de 
Koepelnota Welstand Rotterdam vast gesteld. De koepelnota vormt het kader 
voor welstandstoetsing in de bestaande stad. Dit is gedaan aan de hand van 
gebiedscriteria per gebiedstype. 
Ontwikkellocaties zoals Hoboken zijn echter niet bij een gebiedstype ingedeeld 
vanwege de ingrijpende transformatie die op die locaties nog moet plaatsvinden. 
Daarom wordt er voor deze ontwikkellocaties een welstandsparagraaf vastgesteld 
die, totdat het gebied ‘klaar’ is, de link legt tussen stedenbouwkundig plan en 
welstandsbeoordeling. Het onderliggend document is de welstandsparagraaf voor 
het ontwikkelgebied Hoboken en is een nader  e invulling van de in de koepelnota 
genoemde gebiedsgerichte criteria. Uit de koepelnota blijven het algemene deel, 
de algemene criteria, de loketcriteria en de adviesprocedure via de commissie van 
Welstand en Monumenten van kracht.

2.	De	ambities	voor	de	herontwikkeling: De herontwikkeling van het Erasmus 
MC biedt kansen die aansluiten op de ruimtelijke en economische ambities 
van de stad. De nieuwbouw betreft namelijk méér dan de bouw van een nieuw 
universitair medisch centrum: Het gaat om de transformatie van het complete 
stadsdeel tussen Museumpark en Coolhaven en tussen Westzeedijk en 
Rochussenstraat. Wat nu een slecht op de stad aangesloten eiland is zal zich 
stapsgewijs ontwikkelen tot een volwaardig onderdeel van de stad: Een medische 
stad in de stad. Dit vergt vanaf het begin een gezamenlijke inspanning en goede 
afstemming tussen Erasmus MC en de gemeente.

�.	Plangeschiedenis: In december 2000 heeft de Minister van VWS een 
aanvraag ontvangen voor de praktisch volledig vervangende nieuwbouw van het 
academisch medisch centrum op de bestaande locatie Hoboken. Deze aanvraag 
is ingediend door het Erasmus MC, waar het Academisch Ziekenhuis Rotterdam 

(AZR) en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam in zijn opgegaan. 
In bestuurlijk overleg tussen het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam is 
besloten gezamenlijk te werken aan een ontwikkelingsvisie voor Hoboken, om zo 
de nieuwbouwplannen optimaal te integreren in de stedelijke omgeving. 
De gemeente heeft inmiddels een ontwikkelingsvisie en een kwaliteitsplan 
gemaakt. Het Erasmus MC heeft gelijktijdig een structuurplan gemaakt.
De ontwikkelingsvisie (DS+V / DaF-architecten, 2002) definieert de kaders van de 
opgave en een aantal aandachtspunten zoals bereikbaarheid, functieverdeling en 
stedelijk inpassing.
Het Kwaliteitsplan (DS+V / Xaveer de Geyter, 2003) gaat in op 
stedenbouwkundige kwaliteiten en schept voorwaarden voor de relatie tussen 
stad en complex.
Het Structuurplan (Erasmus MC / EGM architecten 2002) is gemaakt als kader 
voor fasering en bouw.
�. Planningskaders: Uit bovengenoemd proces is een nieuw bestemmingsplan 
voortgekomen dat samen met de welstandsparagraaf het toetsingskader vormt 
voor de ontwikkeling van het gebied
a  Bestemmingsplan: Is gemaakt om het nieuwe programma en de stedenbouw-

kundige randvoorwaarden vast te leggen. Het kwaliteitsplan is als bijlage bij 
het bestemmingsplan opgenomen.

b  Welstandsparagraaf; onderliggend document is een uitwerking van het   
kwaliteitsplan op het gebied van architectuur.

A	Inleiding

transformatie van het complex
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Transformatie	van	een	stadsdeel: Het terrein van ziekenhuis en faculteit is nu 
versnipperd, er staat een incoherente verzameling gebouwen met onduidelijke 
tussenruimtes. Sommige gebouwen zijn naar buiten gericht en aanwezig in het 
stadsbeeld zoals het beddenhuis en de faculteitstoren, andere zijn zeer gesloten 
en ondoorzichtig. De routing is onhelder en de parkeervoorziening veroorzaakt 
veel overlast aan de ‘luwe’ noordzijde van het gebied. 
Met de stedelijke ambities voor het gebied wordt deze onhelderheid aangepakt. 
Zowel intern als naar buiten toe krijgt het complex een betere uitstraling. Het 
stedenbouwkundig plan voorziet in een transformatie over 20 jaar naar een 
‘medische stad’, een diverse en toegankelijke clustering van functies rondom het 
zeer compacte complex van ziekenhuis en faculteit. Met een compacte menging 
van hoogwaardige functies, aantrekkelijke openbare ruimtes en een duidelijke 
ontsluiting wordt het gebied een volwaardig onderdeel van de binnenstad van 
Rotterdam. 

Op de schaal van de stad lopen vijf stedelijke verbindingen langs en door 
het gebied. Dit zijn de oost-west verbinding over de Westzeedijk, de oost-
west verbinding over de Rochussenstraat, de noord-zuid verbinding langs het 
Museumpark, de noord-zuid verbinding langs de ‘s Gravendijkwal en de route 
tussen Schie en Maas aan de G.J. de Jonghweg. Ze verbinden de stad met 
de rivier en het oosten met het westen. Deze verbindingen werken op de grote 
schaal van de stad, ze hebben een hoogwaardige inrichting en vormen een 
opgave die een integrale afstemming van architectuur en openbare ruimte vergt. 
De transformatie van het gebied Hoboken zal deze routes in de toekomst sterk 
moeten verbeteren in kwaliteit. 
Gezien de lange ontwikkelingstermijn zal de transformatie gefaseerd plaatsvinden. 
Als eerste zullen de nieuwe entree, de interne ontsluiting en een belangrijk deel 
van het ziekenhuis worden gebouwd. De randen met de programmatische mix 
en de faculteit zullen naar verwachting pas na 7 jaar worden aangepakt.  In 
de vermoedelijke eindsituatie zullen ontsluiting en randen  aansluiten op de 
binnenstedelijke situatie.

Erasmus MC; fase 2 Randbebouwing rondom Erasmus MC; fase 2 

B	 Het	stedenbouwkundige	plan	(samenvatting)
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stedelijke randen
stedelijke routes

stedelijke verbindingen

Het ontwikkelgebied Hoboken is in drie afzonderlijke delen met ieder een eigen 
wetmatigheid te beschrijven:
1 Het Erasmus MC  (ziekenhuis en faculteit) 
2 De randbebouwing rondom het Erasmus MC (spin-off en overig programma)
3 De Provisorium locatie (gemengd programma)
1.	Het	Erasmus	MC: is opgebouwd uit een hoofdvolume tot  maximaal 60 meter. 
In het hart van dit gebouw bevindt zich de entreehal. Het volume wordt door 
een aantal ingrepen gearticuleerd. Dit gebeurt door middel van de backbone; 
een interne ontsluitingsstrook, de atria van de ‘patiëntenthema’s’ en een 
aantal hoogbouwaccenten tot 120 meter hoog, waarvan de reeds bestaande 
faculteitstoren er één is.
a	 Toegang	en	organisatie	van	het	Erasmus	MC: De entree en de backbone 

van het Erasmus MC fungeren als interne ontsluiting. De entree wordt 
benaderd vanuit twee ruime voorpleinen aan noord en zuidkant.  Samen 
vormen deze interne en externe verkeersruimtes een assenkruis dat het 
gehele complex structureert en dat oriëntatie mogelijk maakt.

b		 Ontsluiting: De verschillende verkeersmodi die het gebied bedienen hebben 
ieder hun eigen logica en plek. Om de bereikbaarheid te maximaliseren 
wordt aan beide zijden (noord en zuid) een ‘drop-off’ voorziening gecreëerd. 
Ook de metro en de tram+ zijn aan weerszijde van het complex gesitueerd. 

Al deze vervoerstromen worden via de twee pleinen met de entree van het 
Erasmus MC verbonden. Een arcade begeleidt de route van de metro naar de 
hoofdentree. Het parkeren is inpandig (onder museumpark en onder complex) 
en heeft zo min mogelijk blinde gevels aan de openbare randen. Veel 
aandacht gaat uit naar de routing tussen parkeren, entree en backbone. Deze 
moet logisch en transparant zijn. Binnenstraten voor service ed. zullen als niet 
openbare ruimtes geen onderdeel zijn van de randen van het complex. 

c Groene	ruimtes; Om de verblijfskwaliteit te maximaliseren zijn er veel groene 
ruimtes in en om het Erasmus MC. Ze zijn met name verbonden aan patio’s 
en entreepleinen. Verder zijn de lage (zichtbare) daken begroeid. 

2. De	randbebouwing	rondom	het	Erasmus	MC; Omdat het complex zoveel 
ongelijksoortige gebieden raakt worden er verschillende randvoorwaardes gesteld 
per rand. Het mogelijke spin-off programma en de voorzieningen zorgen voor 
een schil aan kleinschalige bebouwing met ontsluitingen en activiteiten naar 
de omliggende openbare ruimte toe gericht. De hoogte van de randbebouwing 
varieert tussen de 16 meter en 60 meter. 
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Impressie van nieuwe parkeerontsluiting langs het Museumpark (Paul de Ruiter) impressie van toekomstige beëindiging van het Museumpark

impressie van toekomstig profiel Westzeedijk impressie van nieuwe verbinding tussen complex en Museumpark
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d	 zuidrand: Pas in de laatste fase zal deze rand haar definitieve vorm krijgen. 
Hier komt een fijnmazige wand met spin-off programma dat een gevel met 
levendige plint heeft aan de Westzeedijk met de entrees op dijkniveau. De 
ventweg blijft op maaiveld, hetgeen een gelaagde ontsluiting mogelijk maakt.

�.	Provisoriumlocatie:	Op de grens tussen Hoboken en Coolhaven ligt deze 
locatie strategisch aan de ‘s Gravendijkwal, het Drooglever Fortuynplein en de 
G.J. de Jonghweg. Het programma bevat grotendeels woningbouw en wordt in 
één of twee blokken verdeeld. De bebouwing heeft een compacte basis van 15 
tot 20 meter waarboven mogelijk een aantal (woon)torens staan tot 80 meter. 
Ook aan deze kant van de ‘s Gravendijkwal wordt een nieuwe openbare ruimte 
gemaakt die dient ter ontsluiting en begrenzing. 

a		 noordrand: Aan de Wytemaweg en Zimmermanweg presenteert het Erasmus 
MC zich naar de binnenstad (zie paragraaf. 1). Op de metrolocatie aan de 
kop van het gebied komt spin-off met commerciële functies en mogelijk 
woningen, gekoppeld aan het metrostation. Deze bebouwing past in de hoog 
(60m)-laag(16m) ritmiek van de zuidelijke gevel van de Rochussenstraat 
(hogeschool, Gak, Eneco).

b oostrand: Langs de gebouwen van het Sophia-kinderziekenhuis en 
de kinderpsychiatrie komt de publieke verbinding tussen de nieuwe 
parkeergarage onder het Museumpark en het Erasmus MC. Aan de 
zuidzijde van het park moet nog een nieuwe rand ontwikkeld worden. Hier 
is het cruciaal om aan te sluiten in schaal en programma op de parkmusea 
(Natuurmuseum en Kunsthal) en de route vanuit het park  over de 
Westzeedijk te begeleiden. Het programma moet zich dus richten op het park 
en de bebouwing is hier niet hoger dan 16 meter. 

c	 Westrand: Langs de ‘s Gravendijkwal komt grootschalige bebouwing die past 
bij de maat van de infrastructuur en die een entree van de binnenstad vormt 
samen met de ontwikkelingen aan de overzijde (Provisorium). Ook hier komt 
een aantrekkelijke route langs de bebouwing die zowel de ontsluiting als de 
begrenzing is van het medisch complex.

impressie van (Woon)torens op de Provisoriumlocatie

Bebouwingsvarianten op Provisoriumlocatie; basement met torens erop
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In het ontwikkelgebied Hoboken worden de stedelijke ambities van het 
stedenbouwkundig plan zoals in het vorige hoofdstuk beschreven ondersteund 
door de architectonische uitwerking van de diverse gebouwen. Het welstands-
beleid is erop gericht de architectuur aan deze doelstellingen te toetsen. 
Het gehele complex herbergt zeer diverse functies, daarmee is het een medische 
stad. In de binnenstad manifesteert het zich als een massief complex met 
gebouwen van verschillende schaal en uitstraling die samen een zeer sterke rand 
hebben naar de omliggende openbare ruimte. De heterogeniteit van het complex 
en de Provisoriumlocatie maken het noodzakelijk het welstandsbeleid in drie 
hoofdstukken op te delen.
1.	Het	Erasmus	MC: De kern van van het complex wordt gevormd door het 
grootschalige Erasmus MC. 
a	 Organisatie	van	het	Erasmus	MC;	De entreepleinen, hoofdentree en de 

‘backbone’ geven het Erasmus MC een heldere externe en interne structuur. 
Als een assenkruis organiseren zij de programma’s en routes naar gelang 
de publieke toegankelijkheid. De parkeergarages onder het museumpark en 
onder het complex zijn belangrijke onderdelen van de publieksrouting. Ze 
sluiten dan ook op een logische en transparante wijze aan op backbone en 
entree. De entree is goed herkenbaar van buiten, de backbone is vanaf de 
entree in zijn geheel te begrijpen.

C	Welstandsbeleid	op	hoofdlijnen

Zimmermanweg met arcade en entrees in plintPlein aan zuidzijde met entrees en openbaar programma in plint

b	 Totaal	volume: Met de totaalcompositie van het complex wordt het Erasmus 
MC als herkenbare eenheid in de stad gepresenteerd. Om dat in beeld vast 
te houden en de begrijpelijkheid van het complex te vergroten, is een heldere 
volumeopbouw gewenst. Dit gebeurt door een heldere afbakening van de 
openbare ruimte met simpele continue rooilijnen en door verbijzondering 
van het volume daar waar belangrijk programma zit. Hierbij gaat het met 
name om de herkenbaarheid van de backbone, de entree, de atria van de 
patiëntenthema’s en de hoogbouw. 

c	 Beeld	van	dichtbij; Dichtbij zijn de plinten langs de pleinen aan noord- en 
zuidkant cruciaal in de perceptie van het complex. Deze zijn transparant en 
waar mogelijk is het programma direct toegankelijk vanaf de openbare ruimte. 
Hiervoor is een zorgvuldige positionering van de openbare onderdelen van het 
programma, zoals cafetaria, commercie en poliklinieken nodig.

d	 Beeld	van	binnenin: Het Erasmus MC heeft een binnenwereld die ondanks 
zijn grote schaal, menselijk en aangenaam overkomt. Dit wordt bereikt met 
heldere publieksroutes die zicht geven op de omgeving en waarin men 
zich kan oriënteren. Bovendien worden verblijfsruimtes binnen en buiten 
aangenaam gemaakt door middel van zicht- en verblijfsgroen. Dit betekent dat 
de entreepleinen, de lage daken en de atria een landschappelijke aankleding 
krijgen met bomen en planten in verschillende intensiteiten. 
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Zuidrand: aaneengesloten gevel aan Westzeedijk met plein Oostrand: parkachtige bebouwing sluit aan op musea en park (impressie)

2.	De	heterogene	randbebouwing: In het algemeen kan gesteld worden 
dat de randen overgangszones zijn tussen de schaal van het Erasmus MC 
en de omgeving. De programmering is divers met Erasmus MC, spin-off en 
voorzieningen. De gebouwen worden individueel ontwikkeld. De bebouwing heeft 
bovendien vanwege de gevarieerde stedelijke context per rand een verschillende 
typologie. Wat de randbebouwing samenbindt is een sterke oriëntatie op de 
openbare ruimte om het complex heen en een duidelijke begrenzing.
Deze programmatische variatie en de individualiteit van de gebouwen wordt in de 
architectuur tot uiting gebracht. 
a		 Oriëntatie	op	de	openbare	ruimte:	Voor de gehele rand geldt dat entrees, 

voorgevels en eventuele publieksruimtes georiënteerd zijn op de openbare 
ruimte langs het complex. Elk gebouw zal zich ook maximaal aan de 
rooilijn positioneren. Daarmee wordt de begrenzing tussen de Westzeedijk 
(dijkniveau), de ventweg van de ‘s Gravendijkwal en de Rochussenstraat 
ervaarbaar en levendig.

b	 Gevarieerde	typologie:	De grenzen van het complex verschillen sterk van 
elkaar in sfeer, schaal en openbaar karakter, daarom krijgen gebouwen aan 
de rand steeds een andere typologie.

	 Noordrand: Op de metrolocatie komen één of meer gebouwen. Samen 
hebben ze dezelfde kenmerkende typologie als de overige complexen aan de 
zuidzijde van de Rochussenstraat. Een lang gerekt blok van 16 meter hoog 
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Westrand en Provisoriumlocatie: coulissen aan ‘s Gravendijkwal Noordrand: individuele gebouwen met hoog-laag ritmiek 

met daaraan vastgeklonken een toren of schijf (tot 60 meter). De schaal en 
maat past in de reeks Hogeschool, Gak en (voormalig) GEB complex. De 
Hoofdentree is evenals bij de andere gebouwen overhoeks gelegen aan de 
Zimmermanweg. De plint langs de Rochussenstraat is levendig en open.

	 Westrand;	aan weerszijde van de ‘s Gravendijkwal komen blokken met een 
onder- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit verschillende individuele 
bouwblokken met daarop torens tot 60 meter en incidenteel tot 120 meter 
hoog. De entrees zijn aan de ventweg van de ‘s Gravendijkwal georiënteerd. 

	 Zuidrand; Langs de Westzeedijk wordt de bebouwing in de lijn van de 
bebouwing aan de overzijde van de dijk aaneengesloten gebouwd langs een 
rooilijn met het zuidelijk entreeplein als markante uitzondering. De ontsluiting 
voor verkeer ligt op maaiveld. Entrees liggen aan de openbare ruimte op 
dijkniveau.

 Oostrand:	Aan de oostrand van het complex ligt het museumpark. Met de 
voetgangersontsluiting van de nieuwe parkeergarage en de nieuwbouw ten 
zuiden van de backbone krijgt ook deze rand een veel publieker karakter. Met 
name in de nabijheid van het natuurmuseum en de Kunsthal wordt zorgvuldig 
in schaal en uitstraling aangesloten op de parkbebouwing. Een sterke 
publieksfunctie met entree op maaiveld verdient de voorkeur op de hoek van 
het Museumpark en de Westzeedijk.

3.	Provisorium	locatie: Gezocht wordt naar eenzelfde typologische opbouw 
als aan de overzijde van de ‘s Gravendijkwal. Er wordt steeds een basement 
gerealiseerd van 15 à 20 meter hoog met daar bovenop (woon)torens. Hoogbouw 
staat daarmee nooit separaat op de grond. De plint is aan G.J. de Jonghweg 
levendig en open. Het inpandige parkeren is niet aan deze gevel gesitueerd. Het 
gebouw heeft ook aan de s’Gravendijkwal een representatieve uitstraling.
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�.	Niveau’s	van	publiek	karakter	en	zichtbaarheid:	De welstandsaandacht 
voor onderdelen van het complex is afhankelijk van het publieke karakter en 
de zichtbaarheid van het betreffende onderdeel. Met drie categorieën kan een 
werkbaar onderscheid worden aangebracht die de complexe herbouwoperatie 
van het Erasmus MC voldoende flexibiliteit geeft en toch de herkenbaarheid en 
oriëntatiemogelijkheid van en in het complex versterkt.
a	 Zeer	publiek	of	collectief	karakter,	zichtbaar	op	grote	afstand:	Onderdelen 

die als binnenruimte of wand een publiek karakter hebben of die onderdeel 
zijn van de collectieve ruimte van het complex: In de entree, de backbone 
en de plinten is er maximaal contact tussen programma en de stad, het zijn 
publieke ruimtes met veel mensen die soms de weg niet weten of passanten. 
De patio’s zijn collectieve ruimtes; een  ‘healing environment’, waar de patiënt 
in een open en niet technische sfeer kan ontspannen. 

 De hoogbouw van de facilitaire toren is niet publiek toegankelijk maar wel  
bepalend voor het beeld en de herkenbaarheid van het complex in de stad. 

b Toegankelijk	voor	publiek	en	zichtbaar:	Onderdelen waarvan gevel 
en volume zichtbaar zijn vanuit de stad en de straat of vanuit de 
patiëntenruimtes. Dit omvat de massa van het ziekenhuis en de lage daken. 
Gevels en volume worden beoordeeld op hun bijdrage aan een herkenbaar 
complex. De zichtbare daken op hun vriendelijk en groen karakter. Ook de 
randen aan de openbare ruimte die bestaan uit spin-off, voorzieningen en 
ander programma vallen in deze categorie. Deze randen worden beoordeeld 
op hun bijdrage aan een heldere overgang tussen gebouw en openbare 
ruimte. 

c	 Niet	publiek,	niet	beeldbepalend:	De binnenkanten die uiteindelijk (in 
laatste fase) niet meer zichtbaar zijn, die vooral ondersteunend zijn en de 
ontwikkeling van het programma moeten accommoderen (tijdelijke bouwsels 
ed.), zijn niet belangrijk in de beeldvorming van het complex. 

Zeer publiek of collectief karakter of zichtbaar op grote afstand (facilitaire toren)

Toegankelijk voor publiek en zichtbaar

Niet publiekstoegankelijk, niet beeldbepalend

doorsnede A over entree

doorsnede B over Arcade

doorsnede C over Zuidelijk plein

A

C

B
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In dit hoofdstuk worden welstandscriteria gerangschikt volgens de driedeling die 
in de koepelnota wordt gehanteerd. 

1.	Relatie	met	de	omgeving: De toetsing zal zich richten op drie hoofddoelen: 
a Het vergroten van de herkenbaarheid van het complex vanuit de stad.
b Het versterken van de ensemblekwaliteit van het complex.
c Het duidelijk definiëren van de openbare randen.
a	 Het	Erasmus	MC is in de hele binnenstad herkenbaar. Het volume 

is eenvoudig geleed en maakt een heldere rooilijn aan de openbare 
ruimtes. De hoofdentree, de arcade, de plinten en de groene atria van de 
patiëntenthema’s en de torens zijn opvallende elementen in het blok die qua 
schaal en uitstraling passen bij het zeer publieke programma en de oriëntatie 
op het complex vanzelfsprekend maken.

b Piramidale	opbouw: Het complex kent een verloop in dichtheid, de kern 
bestaat uit het zeer compacte Erasmus MC, daarboven en daaromheen wordt 
de bebouwing minder dicht. Naar boven met een paar hoogbouwaccenten, 
naar de randen toe met lagere bebouwing. Deze benadering doet recht aan 
de diverse randen, de variatie in programma en de inpassing van reeds 
bestaande gebouwen zoals de faculteitstoren en het Sophia-kinderziekenhuis. 

D	Welstandscriteria

c	 Sterke	en	levendige	randen:	De onderste lagen van het complex hebben 
langs de openbare randen een zo groot mogelijke footprint waardoor er geen 
loze tussenruimtes ontstaan en de rooilijnen sterk gedefinieerd zijn. Een 
continue openbare glazen plint (model winkelstraat) is niet haalbaar langs alle 
randen van het complex. Daarom wordt op strategische punten ingezet op 
openheid van de plint. In deze is de proportionaliteit van belang, hoe groter 
het achterliggend programma en de voorliggende openbare ruimte, hoe groter 
de transparante pui moet zijn die de functie verbindt met de openbare ruimte. 

2.	Bouwwerken	op	zichzelf: De toetsing zal zich richten op drie hoofddoelen: 
a Het helder en logisch vormgeven van publieke routes en ruimtes in het complex.
b Het scheppen van een healing environment voor patiënten.
c Het vormgeven van de overgang tussen complex en omgeving.
a	 Assenkruis	in	het	complex; Van metrostation via hoofdentree tot 

patiëntenthema en van parkeergarage tot backbone wordt de publieke routing 
op een heldere en overzichtelijke wijze opgebouwd. Hoofdentree en backbone 
vormen samen met de twee entreepleinen een assenkruis die het gehele 
complex structureert. De hoofdentree ligt in het centrum van dit kruis en heeft 
maximale transparantie, je kijkt er dwars doorheen en herkent tegelijkertijd de 
publieksbalies. Hiervoor is tweezijdig een volledig glazen gevel noodzakelijk. 

De publieksroutes (zoals de backbone) zijn 
gebruiksvriendelijk en ruim vormgegeven

Patio’s zijn open naar publieksroutes en 
omgeving en hebben een sterk vormge-
geven eigen sfeer

De entree is zeer herkenbaar en dient 
als een oriëntatiepunt

De plint van het complex wordt het 
meest publiek vormgegeven
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 Loodrecht op de entreehal ligt de backbone. Deze wordt vormgegeven 
als een langgerekte binnenstraat over een aantal verdiepingen. De totale 
hoogte van de backbone moet evenals het daglicht op strategische plekken 
ervaarbaar zijn. Dit om de indruk van de bekende eindeloze ziekenhuisgang 
te vermijden en het belang van deze interne straat recht te doen. Overgangen 
tussen programma en backbone worden als in een straat vormgegeven; met 
balkons, oversteken en ramen. Met de aansluiting op de atria wordt een grote 
transparantie van het programma bewerkstelligd. Ook de parkeergarages 
sluiten direct op de backbone aan.

b	 landschap	en	uitzicht:	Het ervaren van landschap en uitzicht draagt bij 
aan het welzijn van patiënten. Met name in de grote publieke binnenruimtes 
zoals de atria, de backbone en de entree zal daarom ingezet worden op een 
landschappelijke ervaring die uitzicht op de stad en de omliggende parken 
combineert met binnenbeplanting. De lage daken van het complex krijgen ook 
een groene afwerking.

c Extraverte	randbebouwing: Steeds zullen individuele, naar de straat 
georiënteerde gebouwen de randen van het complex vormen. Per rand 
verschilt de bebouwingstypologie.

 Westzeedijk; Aaneengesloten parkrand contrasteert met plein en sluit aan op 
de overzijde van de dijk. 

	 ‘s	Gravendijkwal	en	Provisoriumlocatie; Zowel op de Provisoriumlocatie 
als langs de rand van het Erasmus MC komen blokken met een basement 

en opbouw die passen bij de grote schaal van de infrastructuur. Het effect 
van een gelaagde stad wordt bereikt door doorzichten tussen de opbouwen 
toe te passen (coulissen), waardoor het Erasmus MC waarneembaar blijft 
op het tweede plan. De Provisoriumlocatie, aan de overkant, schept twee 
stedelijke condities. Aan de s’Gravendijkwal ligt de stedelijke entree aan de 
verkeersader terwijl aan de Coolhaven de Schie met zijn oevers en stoere 
bebouwing voor een luwer karakter zorgt. 

	 Metrolocatie; De bebouwing op de metrolocatie komt misschien al in de 
eerste fase aan de orde. Het bevat het metrostation en maakt door middel van 
de doorlopende arcade de aansluiting tussen Rochussenstraat en Erasmus 
MC zichtbaar. De bebouwing past in de hoog (60m)-laag(16m) ritmiek van 
de zuidelijke gevel van de Rochussenstraat (hogeschool, Gak, Eneco, NAI, 
Parkhotel). Net als deze reeks gebouwen krijgt het gebouw een individuele 
expressie en contrasteert het met de aaneengesloten bebouwing aan de 
overkant van de Rochussenstraat.

	 Museumpark; de bebouwing maakt de oversteek tussen Museumpark en het 
Park mogelijk en maakt de overgang tussen het complex en het Museumpark. 
De schaal van de twee markante gebouwen in het park, Kunsthal en 
Natuurmuseum (het oude landhuis Hoboken) moet in de rand van het complex 
doorwerken, bijvoorbeeld door op de hoek een los gebouw te maken. 

 De inpassing van het complex vergt in ieder geval een zorgvuldige compositie 
en bij voorkeur een publieksfunctie op de begane grond. 

Bij het vormgeven van de patio’s speelt groen een belangrijke 
rol.

De patio’s zijn sterk georiënteerd op de 
omgeving; het uitzicht is onderdeel van de 
inrichting

De patio’s zijn visueel verbonden met de 
aanpalende binnenruimtes waardoor groen 
en licht bij het interieur betrokken wordt.

Toepassing van groen en warme materia-
len zorgen voor een ‘Healing environment’
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�.	Detaillering,	materiaal-	en	kleurgebruik:	De toetsing zal zich richten op vier 
hoofddoelen: 
a Het uitdrukken van de grote schaal en de eenheid van het Erasmus MC.
b Het geleden van de individuele gebouwen langs de randen.
c Het scheppen van een healing environment voor patiënten.
d Het zorgvuldig detailleren van plinten, entrees en publieke routes.
a	 Architectonische	samenhang: Het gevelbeeld varieert per uit te werken 

gebouwdeel. De grotere schaal van de gevels sluit aan op de schaal van het 
complex en is van verre waarneembaar. Het samenbinden van de bestaande 
en de nieuwe bebouwing vergt aandacht. Dit kan zowel door verwantschap 
in ritmiek als door contrast. De transparante atria en entrees contrasteren 
duidelijk met de ‘massa’ maar blijven ook binnen hetzelfde architectonisch 
idioom. 

b	 Gevarieerde	materialisatie	en	schaal:	De randbebouwing heeft een sterke 
individuele expressie. Dit kan door materiaaltoepassing en detaillering worden 
bereikt of door sterk in schaal te variëren. Cruciale gebouwen zoals op de 
hoek van het Museumpark vergen een grote detaillering met een diverse en 
expressieve materialisatie. De belangrijkste constante voor de randbebouwing 

is de relatie met de openbare ruimte en de positie van de entree daaraan.
c	 Healing	environment:	Elk thema krijgt een eigen herkenbare uitwerking door 

een sterke thematisering van deze ruimtes en door de ruimtes te oriënteren 
op uitzichten en doorzichten. Hiermee wordt ook de van de herkenbaarheid 
en de helderheid van interne routes bevorderd. Er ligt veel nadruk op de 
natuurlijke en vriendelijke materialisatie waarmee een betere verblijfskwaliteit 
wordt bereikt. Dit kan hout, glas en steen zijn eventueel met contrastrijk 
constructieve elementen van staal of beton. 

d	 De	gevarieerde	plint:	Het voor de hand liggende materiaal om entrees te 
markeren is glas, ook de interne verlichting en de koppeling van zichtbare 
stijgpunten aan de entree draagt bij aan de uitdrukking van entree en 
openbaarheid. Detaillering en materialisatie van de plint zijn hoogwaardig. Er 
wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen. Dit geldt 
ook voor de onderkanten van de arcades.

In de compositie van het superblok zijn de 
programmaonderdelen duidelijk te lezen door de sculpturale 
vormgeving 

De bebouwing langs het Museumpark heeft een hoogwaardig 
paviljoenachtige uitstraling
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2015 2014 2010 - 2011 2007 - 2009

entreeplein Erasmus MC

referentie parkstraat Wytemaweg

lamelwand langs museumpark

parkbos Westzeedijk

parkbos Westzeedijk

lamelwand langs museumpark

 parkstraat Wytemaweg

entreeplein Erasmus MC

Buitenruimtevisie Erasmus MC en omgeving, Juurlink + Geluk
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Gezien de lange ontwikkelingstermijn van het gebied zal in een latere fase 
bekeken worden aan welke welstandscriteria het gebied aan het einde van de 
ontwikkelingsstatus zal worden getoetst.

E	Einde	ontwikkelingsstatus F	Planning

De eerste 6-7 jaar zal de transformatie van het medisch complex vooral 
plaatsvinden en zichtbaar zijn aan de noordzijde (Zimmermanweg, Wytemaweg). 
De eerste tranche voorziet in de nieuwbouw van het ziekenhuis (3 van de 6 
patiëntenthema's) tot en met de backbone. Een deel van de universiteit zou ook 
in deze periode herontwikkeld kunnen worden. In de periode daarna wordt een 
deel van het gebied ten zuiden van de backbone opnieuw gestructureerd. In 
deze periode komt ook pas het spin-off programma langs de Westzeedijk en de 
'sGravendijkwal in beeld. Ook de mogelijke herontwikkeling en uitbreiding van de 
universiteit zal grotendeels in deze periode plaats vinden. 
Het welstandsbeleid zoals in deze paragraaf omschreven geldt voor de gehele 
herontwikkeling van het medisch complex en de Provisoriumlocatie. Er is een 
duidelijk verschil tussen de eerste tranche tot 2014 die al concreet is, en de 
tweede  tranche die nog met veel meer onzekerheid beschouwd moet worden 
(vanaf 2014). Indien er zich grootschalige nieuwe ontwikkelingen voordoen 
met betrekking tot het Erasmus MC, de randbebouwing met de spin-off en de 
faculteitsgebouwen, is een herziening van deze welstandsparagraaf mogelijk 
noodzakelijk.


