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                                      Stadsvisie Rotterdam - Dubbelslag op Zuid. 
Het Motorstraatgebied is onderdeel van Hart van Zuid (gele arcering).

Welstandsparagraaf motorstraat

                                      Dubbelslag op Zuid



Motorstraatgebied en Landbouwbuurt
Het Motorstraatgebied vormt samen met het Zuidplein en het gebied rond 
Ahoy het Hart van Zuid. Deze welstandsparagraaf behandelt alleen het 
Motorstraatgebied en de naastgelegen Landbouwbuurt. Het Motorstraatgebied 
wordt begrensd door de Strevelsweg, de Valkeniersweide (een uitloper van het 
Zuiderpark) en de Dordtsestraatweg. De Landbouwbuurt wordt begrensd door de 
Dordtsestraatweg, de Veldstraat, de Motorstraat en de Sikkelstraat. In de huidige 
situatie oogt met name het Motorstraatgebied op verschillende plekken erg rom-
melig. In de toekomst moet hier een hoogwaardig stedelijk gebied ontstaan, als 
onderdeel van het Hart van Zuid, waar gewerkt wordt en op een aantal plekken 
ook gewoond wordt.

Proces
Voor het Motorstraatgebied is een Ruimtelijke Visie opgesteld die in 2007 is 
goedgekeurd door de deelgemeente Feijenoord. Deze visie is ook gepresenteerd 
aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. In aanvulling daarop is het 
document Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Motorstraat gemaakt, d.d. 
04 09 2009. Deze ligt momenteel ter toetsing en advisreing bij Deelgemeente 
Feijenoord en zal na instemming met het DB, worden vastgesteld door het col-
lege van B&W. Dit stedenbouwkundig randvoorwaarden document omvat de 
beleidskaders voor de bouwplanintiatieven voor de kortlopende termijn. Het 
document geeft daarbij middels een globale stedenbouwkundige hoofdopzet en 
gedetailleerde ruimtelijke en technische uitgangspunten een doorkijk naar de 
ruimtelijke ontwikkeling op de langere termijn  Bij het opstellen van het document 
is  rekening gehouden met planontwikkelingen in de directe omgeving en de rela-
tie met ontwikkelingen in het kader van Hart van Zuid.

Koepelnota Welstand
In de Woningwet 2003 is vastgelegd dat welstandstoetsing alleen kan plaatsvin-
den indien de (deel)raad welstandscriteria heeft vastgesteld. Voor indiening van 
een bouwaanvraag moet duidelijk zijn welke eisen aan een bouwplan gesteld 
worden op het gebied van architectuur. Hiertoe is de Koepelnota Welstand opge-
steld. Deze Koepelnota vormt het kader voor welstandstoetsing in de bestaande 
stad. De Koepelnota Welstand is 29 april 2004 vastgesteld door de raad van de 
gemeente Rotterdam. 

Ontwikkelingsgebieden
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 omgeving. Voor dergelijke ontwikkelingsgebie-
den zijn in de Koepelnota Welstand geen welstandscriteria opgenomen. Het is 
dan ook noodzakelijk een aanvullend kader op te stellen waarbinnen welstand-
stoetsing kan worden uitgeoefend, ofwel een welstandsparagraaf. In de uitwer-
kingsfase, waarin
de feitelijke bouwplanontwikkeling plaatsvindt, toetst de Commissie voor Welstand 
en Monumenten op basis van een vastgestelde welstandsparagraaf. De wel-
standsparagraaf wordt daarmee een structureel onderdeel van de stedenbouw-
kundige planvorming. 

Welstandsparagraaf
Een welstandsparagraaf is een bestuurlijk goedgekeurd document waarin de 
welstandscriteria zijn opgenomen voor een ontwikkelingsgebied. De welstandspa-
ragraaf moet worden vastgesteld door de (deel)raad, nadat het wettelijk voorge-
schreven inspraaktraject is doorlopen. De welstandsparagraaf is 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 van kracht.

Beleidsdocumenten
In de Stadsvisie wordt het Motorstraatgebied benoemd als onderdeel van het VIP 
Hart van Zuid. Hart van Zuid bestaat grofweg uit een drietal belangrijke deelgebie-
den: Ahoy, Zuidplein en Motorstraatgebied. Elk met een programmatische kracht. 
Voor Ahoy ligt het accent op grootschalige vrijetijdsvoorzieningen, waarmee vrije 
tijd als aanjager van de stedelijke economie benut kan worden; het Zuidplein is 
behalve een belangrijk winkelcentra tevens belangrijk OV Knooppunt. Hier sluiten 
regionale bussen vanuit het zuiden aan op het metronetwerk en stedelijk busnet. 
Het Motorstraatgebied wordt in de nabije toekomst een nog belangrijker onder-
deel in het aanbieden van m.n. zorg en onderwijs programma. Dagelijks trekt het 
Motorstraatgebied deelnemers uit de regio en de bereikbaarheid en directe con-
tact met bedrijven spelen vormen daarbij de voornaamste succesfactoren. De VIP 
status  van het gebied brengt met zich mee dat van de gezamenlijke partijen een 
extra inspanning wordt gevraagd. 

Behalve door de Stadsvisie worden de beleidsmatige kaders voor planvorming 
in Motorstraatgebied en Landbouwbuurt gevormd door: de Ruimtelijke Visie 
Motorstraatgebied 2030 (februari 2007), Masterplan Zuiderpark (oktober 2001) 
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Straatnamen Ontwikkelingsgebied
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en Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Motorstraatgebied (voorlopige ver-
sie september 2009). De laatste beslaat uitsluitend het gebied ten westen van 
Dordtsestraatweg, omdat de plannen voor de Landbouwbuurt inmiddels ver 
gevorderd zijn. Deze welstandparagraaf beslaat beide gebieden, omdat ze val-
len binnen het door de koepelnota aangemerkte ontwikkelingsgebied. Wel is het 
Motorstraatgebied duidelijk anders van karakter dan de Landbouwbuurt.
 
Het vigerende bestemmingsplan is van 1987. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een herziening van dit bestemmingsplan. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen het 
bestemmingsplan Vreewijk, een nieuw bestemmingsplan voor de Landbouwbuurt. 
en een nieuw bestemmingsplan voor het Motorstraatgebied en de bedoeling is dat 
deze uiterlijk in 2013 geactualiseerd zijn. Ten aanzien van bouwplanontwikkelingen 
in Motorstraatgebied, die niet passen in het bestaande kader, is er de keuze om 
mee te lopen met dit traject ofwel dat partijen in overleg met de gemeente een pro-
jectbestemmingsplan in procedure brengen.
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Nooddorp Zuidplein, direct na WO II. De Dordtsestraatweg 
stopt bij de Strevelsweg.

Midden jaren '50, Verzamelgebouw Zuid gerealiseerd, 
haaks op de Dordtsestraatweg.

Begin jaren '60, groot deel Motorstraat gerealiseerd. 
Dordtsestraatweg nog steeds tot aan Strevelsweg. De 
Montessoriweg vormt de hoofdontsluiting van het gebied.

Verplaatsing route over het Zuidplein, achterkantsituatie 
van bebouwing (o.a. Ikazia) langs deze route ontstaat.

Metro verbindt noord met zuid (1968), Dordtsestraatweg 
afgebroken. Huidige verkeersknoop ontstaat. Knoop rea-
geert op de oriëntatie van het Verzamelgebouw.

Begin jaren '70 worden het complex Zuidplein en Ahoy 
gerealiseerd. Huidige structuur is een feit.

Ontwikkeling van Motorstraatgebied en Zuidplein
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luchtfoto Motorstraatgebied en omgeving uit 1967, het Zuidplein is nog een lege vlakte.

Het gebied en de omgeving
Het Motorstraatgebied is centraal gelegen in Rotterdam Zuid, aan de hoofdwegen 
Vaanweg en Strevelsweg, naast het Zuidplein. Het vormt tevens de beëindiging van 
de Dordtsestraatweg. Samen met het Zuidplein moet het Motorstraatgebied het Hart 
van Zuid gaan vormen. Ondanks de centrale ligging lijkt de functionele invulling in 
de huidige situatie meer op een bedrijventerrein aan de rand van de stad. De aan-
sluiting op Zuidplein en het OV-knooppunt is aanwezig, maar door de barrière van 
de Vaanweg en de slechte langzaamverkeerverbindingen is er geen samenhang.

Het gebied is sterk intern gericht, de uitstraling naar buiten toe vertelt niets over de 
sfeer en de functies in het gebied. Er zijn geen tot weinig relaties met de omgeving. 
Vooral de structuur en de sfeer in de Dynamostraat en de Batterijstraat is aan een 
kwaliteitsimpuls toe. Er is weinig relatie met de Valkeniersweide; niet op de schaal 
van het gebied als geheel en ook niet vanuit de bebouwing die langs het groen staat. 
Dit is een gemiste kans in de huidige situatie. 

Deze negatieve eigenschappen van het gebied komen mede voort uit de ontstaans-
geschiedenis. Het gebied is zonder een sterk onderliggend ontwerp ontstaan. Stap-
je voor stapje is het bebouwd geraakt met verschillende functies.

Geschiedenis
Zo’n honderd jaar geleden was het Motorstraatgebied nog open polderland. Langs 
de Dordtsestraatweg (de route van Dordrecht naar het haventje van Katendrecht) 
wordt al wel de Landbouwbuurt gebouwd. Deze buurt ligt als een enclave in het land-
schap. In de jaren ’30 is het omliggende landschap al voor een groot deel bebouwd 
(o.a. tuindorp Vreewijk). Het Zuidplein en het Motorstraatgebied vormen echter nog 
een leeg vlak in de stad. Halverwege de jaren ’50 wordt het Verzamelgebouw Zuid 
opgeleverd. Dit is de eerste bebouwing in dit gebied. 

Eind jaren ’60 is een groot deel van de huidige bebouwing in het Motorstraatgebied, 
zoals het Ikazia ziekenhuis, gerealiseerd. Voor de bouw van deze gebouwen heeft 
een groot deel van de oude lintbebouwing langs de Dordtsestraatweg moeten wij-
ken. De kleinschalige bebouwing is vervangen door grote gebouwen. De huidige 
Montessoriweg vormde de belangrijkste ontsluiting van het Motorstraatgebied. 
Gebouwen zoals het Ikazia ziekenhuis zijn hierop georiënteerd. Slechts enkele 
jaren later wordt de Vaanweg buitenom het ziekenhuis omgelegd en fungeert als 
belangrijkste hoofdontsluitingsweg. 

Het grote lege vlak dat ondertussen voor de helft bebouwd is, wordt door de nieuwe 
ontsluitingsweg in twee delen gesplitst. De gebieden Motorstraat en Zuidplein 
zijn een feit. Het gevolg is dat de bestaande bebouwing langs de westzijde van 
de Montessoriweg ineens met de achterzijde op de belangrijkste invalsroute van 
Rotterdam Zuid is gericht. 

Ongeveer tegelijkertijd wordt ook de metro in gebruik genomen. De zuidelijke wij-
ken worden door de metro verbonden met het centrum van de stad. In het gebied 
tussen het tracé van de metro en het Motorstraatgebied wordt het winkelcentrum 
Zuidplein gebouwd. Begin jaren ’70 is dit complex inclusief Ahoy gereed. De nieuwe 
hoofd-ontsluitingsweg (Vaanweg / Strevelsweg) mag voor de bebouwing van het 
Motorstraatgebied qua ligging niet optimaal zijn, het Zuidpleingebied kan er uitste-
kend door worden ontsloten.
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definitie rooilijnen

maximale / indicatieve rooilijnen
maximale bebouwingsvlak
brede variant Casimirstraat

16 / 1
8

16 / 1
8

34

30

19

30

18

18

18

openbare ruimte structuur

basis 35m
basis 15-25m
basis 12-15m

hoogtes

programmatische zonering

gemengde bebouwing
bedrijven & kantoren
wonen
bijzondere doeleinden

hoogteaccent tot 70m (indicatief)

hoogteaccent bestaand/gepland

accenten
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Visie Motorstraatgebied

Het Motorstraatgebied (MSG) is onderwerp van een voortdurend proces van 
transformatie. Een aantal private partijen hebben inmiddels een bouwplan gere-
aliseerd of hebben daartoe een bouwvergunning verleend gekregen. Momenteel 
volgt een tweede golf van intiatiefnemers. Deze op handen transformatie van Mo-
torstraatgebied moet bezien worden in het licht van de gehele transformatie van 
de VIP Hart van Zuid; waarbij het Motorstraatgebied een hoogwaardig ‘Leer- werk 
en zorg campus’ zal worden. 

Om tegemoet te komen aan de initiatieven van private partijen op de korte termijn 
en tegelijk het perspectief te bieden voor de stedenbouwkundige ambities voor 
MSG op de langere termijn, is een Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Mo-
torstraatgebied opgesteld. Dit document tracht de verschillende planaspecten die 
de private initiatieven met zich meebrengen op elkaar af te stemmen en vormt de 
basis voor de afspraken tussen Gemeente Rotterdam en private partijen. 

Openbare ruimte structuur 
Voor het gehele plangebied is een stedenbouwkundig hoofdopzet / stratenplan ge-
maakt. Deze biedt de doorkijk naar de ontwikkelingsmogelijkheden op de langere 
termijn. De openbare ruimte wordt als drager van kwaliteit gezien. De basis daar-
voor is een heldere structuur. De hoofdopzet wordt bepaald door een aantal oost-
west en noord-zuid georiënteerde straten;  Duidelijke lijnen en wegsegmenten, die 
uniform worden vormgegeven over de gehele lengte, en die duidelijk aantakken op 
de omgeving. De wegen binnen deze structuur hebben elk een eigen karakter/pro-
fiel waarbij groen een belangrijke drager is. Verder wordt het ontwerp van buiten-
ruimte en wegprofielen goed afgestemd op het daadwerkelijke gebruik ervan. 

De nieuwe structuur moet het Motorstraatgebied beter op de stad en zijn directe 
omgeving aansluiten, zowel ruimtelijk als verkeerskundig. Belangrijkste ingrepen 
zijn het doortrekken van de Montessoriweg en de Dynamostraat tot aan de Val-
keniersweide en het verlengen van de Motorstraat in oostelijke richting tot aan de 
Strevelsweg. De buitenruimte krijgt zo een heldere structuur en daarnaast ook een 
hoogwaardige inrichting. Het is de drager van de kwaliteit van het gebied. Er komt 
ruimte voor hoogwaardig wonen in laagbouw en in hoogbouw. Er zullen verschillen-
de functies worden toegevoegd. Van rommelig bedrijventerrein verandert het naar 
een multifunctioneel aantrekkelijk stedelijk gebied.

Definitie rooilijnen
Om de bestaande structuur, die sterk intern gericht is, geen relatie met de omge-
ving kent en geen doorzichten naar deze omgeving biedt, te doorbreken wordt aan 

de hand van rooilijnen deze opnieuw gedefinieerd. Deze rooilijnen maakt de open-
bare ruimtestructuur eenduidiger. De openbare ruimte (voorkant) wordt helderder 
onderscheiden van de achterstraten, zoals het Batterijpad en de Cilinderstraat. De 
Motorstraat wordt doorgetrokken tot aan de Veldstraat. Hiermee wordt tevens de 
Dordtsestraat  op een meer volwaardige manier aangetakt. (Achterstraten kun-
nen eventueel worden afgesloten, maar dan wel op een kwalitatief aantrekkelijke 
wijze.)

Randen en bouwhoogten
De basis bouwhoogte in een gebied is 20 meter, met een bandbreedte tussen de 
15 en uitzonderingen tot 25 meter. Hierdoor ontstaat in combinatie met de gekozen 
profielbreedtes een sterk stedelijk beeld. De basis aan de buitenranden van het 
plangebied ter plaatse van de Vaanweg en Strevelsplein mag ca. 35 meter zijn. 
Oftewel evenhoog als het verzamelgebouw Zuid, waarbij de bovenste laag is ver-
bijzonderd. Ter plaatse van de Dordtsestraatweg is de basishoogte 12 - 15 meter. 
De opzet van de bebouwing langs de Valkeniersweide hangt af van de verdere 
uitwerking. Vraag is of deze kant een doorgaande lage wand vormt zodat afstem-
ming met aangrenzend Vreewijk ontstaat of dat gekozen wordt voor een meer 
open en in hoogte varierende wand (als een soort hybride bouwblok), waarmee 
het MSG meer als autonoom gebied wordt benaderd. De laatste variant heeft op 
dit moment de voorkeur. In het algemeen is het belangrijk is dat de functies op de 
begane grond een duidelijke relatie met het maaiveld hebben. en dat de woningen 
aan de valkniersweide er ook een entree heeft

In de opbouw kent de massa een geleding waarbij de begane grond verhoogd 
en maximaal transparant uitgevoerd is. Deze transparante plint laag kan zich 
ook over twee lagen uitstrekken. De bovenliggende lagen tot 20 meter in het 
binnengebied en tot ca. 35 meter aan de rand van het gebied vormen de ba-
sis. De materialisering van deze basis kan refereren naar materiaalgebruik en 
geleding zoals in de wederopbouw periode: betonnen kaders en glas, maar ook 
metselwerk en ornamentiek. Het dakvlak zelf vormt de vijfde gevel. Door het 
dakvlak groen in te richten kan dit onderdeel uit gaan maken van een dakland-
schap. Om het gebruik van  en het zicht op dit daklandschap te stimuleren wordt 
voorgesteld om incidenteel een terugliggende dakopbouw toe te staan. Deze 
kan bijvoorbeeld dienen als ontmoetingsruimte, personeelskamer, fitnessruimte 
etc. Maximum oppervlak  van deze opbouw kan in bestemmingsplan uitgedrukt 
worden in een maximum percentage ten opzichte van dakoppervlak, bijvoor-
beeld 20%

Hoogteaccenten
Op een aantal strategische punten is een hoogte accent tot 70 meter denkbaar. In-

basis 35m
basis 15-25m
basis 12-15m

hoogteaccent tot 70m (indicatief)

hoogteaccent bestaand/gepland
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     karakteristieke bebouwing (monument in procedure) in het Motorstraatgebied.

12

goed ingerichte openbare ruimte, bebouwing in de rooilijn met verschillende functies 

het Verzamelgebouw Zuid



Welstandsparagraaf motorstraat 13

middels is hoek Landbouwbuurt - Dordtsestraatweg als hoogteaccent aangemerkt. 
Voorgesteld wordt om minimaal de hoek Valkeniersweide - Vaanweg hiervoor aan 
te merken.  Eventuele ander hoogteaccenten moeten worden bezien in groter ka-
der van Hart van Zuid. Hiermee wordt afstand genomen van het eerdere idee in de 
Ruimtelijke Visie om een ruime hoogbouw zone rondom Motorstraat toe staan (70 
tot 120 meter) en een tweede hoogbouwzone rondom de Jan Ligthartstraat (tot 60 
meter) Wel zal, zoals toen werd geformuleerd, de hoogbouw nog steeds teruglig-
gend ten opzicht van de plint gepositioneerd dienen te worden. 

Programmatische zonering
Het gebied op dit moment al een menging van functies: kantoren, bedrijven, wo-
nen en bijzondere doeleinden vinden plaats naast en soms ook boven elkaar. De 
voorzieningen zijn alleen niet altijd hoogwaardig en de verdeling ervan kent geen 
optimum en lijkt lukraak te zijn. 

Vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging wordt gedacht over een heldere 
programmatische zonering van het gebied. Een zonering waar in de prominente 
Montessoriweg een accent ligt op bijzondere doeleinden (scholen en ziekenhuis) 
en in de meer secundaire, en minder publieke, Dynamostraat ruimte is voor kan-
toren en bedrijvigheid en wonen. De aan deze straten parallel lopende Dordtse-
straatweg behoudt haar hoofdzakelijke woonfunctie en vormt de scheidslijn tus-
sen de Motorstraatgebied en de woonomgevingen van Vreewijk. De straten die 
deze parallele lijnen verbinden, de Motorstraat en Jan Ligthartstraat, vormen ook 
in programmatisch opzicht een bindmiddel en omvat een gemengde bebouwing. 
De zonering neemt voor een deel de bestaande programmatische verdeling als 
vertrekpunt maar verheldert deze ook.

In de Stadsvisie wordt ten aanzien van het Motorstraatgebied opgemerkt dat 
deze ruimte biedt voor bedrijven, onderwijs maar ook woningen. Op dit moment 
vormt het wonen echter een te marginaal onderdeel van het totale programma. 
In deze stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt derhalve rekening gehou-
den met een tweetal uitwerkingen voor de zuidelijke strook aan de Valkeniers-
weide: Ofwel een inzet op wonen ofwel een inzet op gemengde bebouwing met 
nadruk op kantoren. 

Karakter
In de huidige situatie heeft het Motorstraatgebied het karakter van een bedrijven-
terrein aan de rand van de stad. Het gebied is sterk intern gericht en heeft weinig 
relaties met de omgeving. Het rommelige karakter moet plaats maken voor een 
hoogwaardig stedelijk karakter met relaties met de omgeving.

Het gewenste hoogwaardige stedelijke karakter wordt voor een belangrijk deel be-
paald door de hoogwaardige en continue inrichting van de openbare ruimte. Daar-
naast speelt de bebouwing een belangrijke rol. Essentieel is dat gebouwen inter-
actie aangaan met de straat en dat ze de rooilijn volgen. In de huidige situatie is 
in bijna geen enkele straat een continue rooilijn aanwezig. De kleinschalige be-
drijfsgebouwen (zoals garages en feestzalen) zullen geleidelijk worden vervangen 
door onder andere kantoorgebouwen die de rooilijn volgen. Het samenvoegen van 
de verschillende scholen in een groot multi-functioneel gebouw draagt bij aan een 
hoogwaardige uitstraling. Door ook wonen toe te voegen, met name in de strook 
langs de Valkeniersweide, krijgt het gebied een divers beeld, dat past bij het ge-
wenste hoogwaardige stedelijke karakter van het Hart van Zuid.

Karakteristieke bebouwing in het Motorstraatgebied 
Om rekening te houden met de karakteristieke bebouwing en wat deze voor de 
sfeer van het Motorstraatgebied kan betekenen, is ter informatie een onderdeel 
'karakteristieke bebouwing' opgenomen in deze welstandsparagraaf. Dit om er op 
te wijzen dat met dergelijke bebouwing zorgvuldig omgegaan moet worden, maar 
ook omdat dit aanknopingspunten zijn. Nieuwe bebouwing kan erop reageren of 
mee contrasteren.

Op de linkerpagina is een plattegrond van het Motorstraatgebied en directe omge-
ving afgedrukt met daarop aangegeven de relevante karakteristieke bebouwing. 
De bebouwing is aangewezen als selectieproject om de status van monument 
te krijgen. Het gaat om het Verzamelgebouw Zuid, ook wel Industriegebouw 
genaamd (1954, architect H.A. Maaskant). Het gebouw kenmerkt zich door een 
grote maat en opbouw uit verschillende massa's. De afmeting van het gebouw 
staat in schril contrast met de nabijgelegen kleine panden in het middengebied en 
de bebouwing van de wijk Vreewijk. Aan de westkant sluit het gebouw aan op de 
grootschaligheid van het Zuidplein.

In het algemeen geldt de eis dat een beeld wordt nagestreefd die recht 
doet aan de bijzondere bebouwing uit de wederopbouw periode, zoals het 
Verzamelgebouw Zuid.



gebied 1, de rand langs de Strevelsweg. 
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     de 2 te onderscheiden gebieden.
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Gebieden
Er zijn 2 gebieden te onderscheiden:

1) Het Motorstraatgebied
Ondanks dat verschillende plekken zijn te onderscheiden (de rand langs de 
Strevelsweg - Vaanweg, de rand langs de Valkeniersweide en het middengebied) 
wordt het Motorstraatgebied als een eenheid gezien.

De uitdaging zit in het smeden van een eenheid tussen de grootschalige gebou-
wen zoals het zorgcomplex Simeon & Anna, het Verzamelgebouw Zuid en het 
Ikazia ziekenhuis in de rand langs de Strevelsweg, met de bebouwing in het mid-
dengebied (het gebied tussen de Motorstraat, Montessoriweg, Jan Ligthartstraat 
en de Dordtsestraatweg) en de bebouwing langs het park.

2) De Landbouwbuurt
Dit gebied ligt feitelijk net buiten het Motorstraatgebied, aan de oostzijde van de 
Dordtsestraatweg. Door de sloop van een aantal bouwblokken kan hier een kop-
peling tussen de grootschaligheid van het Motorstraatgebied en de kleinschalig-
heid van Vreewijk ontstaan: een stepping stone tussen rustig stedelijk wonen en 
centrum-stedelijk gebied.

gebied 1, de rand aan de Valkeniersweide. gebied 1, het middengebied. gebied 2. Landbouwbuurt
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luchtfoto van het Motorstraatgebied, gezien vanuit het zuiden.
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Uitgangspunten
Het Motorstraatgebied maakt deel uit van het Hart van Zuid. Het moet daarom 
transformeren van een gebied met een rommelig karakter en een versleten uitstra-
ling naar een gebied met een stedelijk karakter en een hoogwaardige uitstraling. 
Met name voor het middengebied en de rand langs de Valkeniersweide betekent 
dit een grote transformatie. 

De verschillende plekken (zoals de randen) hebben een eigen karakter, maar 
gezamenlijk vormen ze wel een eenheid. Het Motorstraatgebied moet als een 
eenheid beleefbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat de bebouwing de hoofdstruc-
tuur van het Motorstraatgebied begeleidt en versterkt. De hoofdstructuur wordt 
gevormd door de Motorstraat en drie haaks daarop staande assen (Montessoriweg, 
Dynamostraat en Dordtsestraatweg) die tot of voorbij de Valkeniersweide lopen. 
Deze assen worden nog gekruist door de Jan Ligthartstraat, de Casimirstraat en 
de (verlengde) Tandwielstraat

De Landbouwbuurt heeft als deelgebied een bijzondere positie omdat deze feitelijk 
buiten het Motorstraatgebied ligt. Vanwege de ligging aan de Motorstraat en de 
Dordtsestraatweg is het echter wel een bepalende plek. Het uitgangspunt is dat de 
Landbouwbuurt de overgang vormt van de grootschaligheid en stedelijkheid van 
het Hart van Zuid (Motorstraatgebied) naar de kleinschaligheid van Vreewijk.

Ambities en visie ten aanzien van architectuur en beeldkwaliteit:
Aan de verschillende bebouwingstypen in het Motorstraatgebied moeten architec-
tonische regels worden gesteld. Algemeen geldt dat een sfeer wordt nagestreefd 
die recht doet aan de bijzondere gebouwen uit de wederopbouwperiode, zoals 
het Verzamelgebouw Zuid en het Ikazia ziekenhuis. Voor de nieuwe bebouwing 
in het Motorstraatgebied is een hedendaagse interpretatie van de wederopbouw-
architectuur gewenst. De gebouwen (bebouwing) moeten daarnaast reageren op 
de omgeving (gebiedsoverstijgend).

Nieuwe bebouwing in de rand langs de Strevelsweg - Vaanweg moet zich zowel 
naar binnen (het Motorstraatgebied) als naar buiten (Hart van Zuid, stadsentree) 
richten. De gebouwen hebben dus twee voorkanten. Ook voor de bebouwing 
langs de Valkeniersweide geldt dat deze zich moet richten op het groen. De 
bebouwing moet een meerwaarde aan het park geven. De bebouwing in het mid-
dengebied moet de structuur en inrichting van de openbare ruimte versterken. 
Voor alle nieuwe bebouwing in het Motorstraatgebied geldt dat deze moet bijdra-

gen aan een hoogwaardige en stedelijke uitstraling van het gebied. 

De bebouwing in de Landbouwbuurt krijgt een eigentijdse architectuur, maar door 
de toepassing van traditionele materialen (baksteen) wordt aansluiting gezocht 
bij Vreewijk. Daarnaast dient ook de pandsgewijze structuur benadrukt te worden 
(met uitzondering van de bebouwing aan de Motorstraat).

Gebiedsoverschrijdende betekenis:
Met name de strook langs de Strevelsweg en de Vaanweg heeft een gebieds-
overschrijdende betekenis. Deze ligt direct aan een van de belangrijkste invalswe-
gen van Rotterdam Zuid. Het moet hier voelbaar zijn dat je je in het Hart van Zuid 
begeeft. Dit stelt extra eisen aan de gebouwen in deze strook. 

Het bouwblok van Simeon en Anna neemt een unieke positie in. Het blok vormt 
de overgang van  gemengde bebouwing naar mono-functionele woonomge-
ving, heeft gevels die zich richten naar de binnenkant en buitenkant van het 
Motorstraatgebied en vormt samen met o.a. Verzamelgebouw Zuid en toekom-
stige bebouwing op Wevershoekterrein de wanden voor het ‘Zuidplein.’ (Feitelijk 
heet de weg hier Strevelsweg). 

In de optiek van dit stedenbouwkundige randvoorwaarden document zou het 
gebouw zich als vanzelfsprekend schakel dienen te voegen tussen deze ver-
schillende werelden. Dit betekent niet dat het gebouw heel kameleontische 
moet zijn en dient te reageren op de verschillende omgevingen, maar eerder 
dat haar volume, gevelindeling en materialisering op een bescheiden manier 
een brug slaat. (De nieuwe contouren van het bouwblok van Simeon en Anna 
zal in twee fasen gerealiseerd worden.)

hoofdstuk 3 WelstandsbeleId op hoofdlIjnen
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Verzamelgebouw zuid als Ankerpunt individueel gebouw onderdeel van wand interpretatie van wederopbouw

belijning door konstruktie plint-middenstuk-toplaag

zakelijke vormgeving met ruimte voor kunst

balkons als accent

raster en repetitie

beton en glas maar ook metselwerk



Welstandsbeleid in detail - Criteria Motorstraatgebied:

Principes wederopbouwarchitectuur (ter referentie) :
-  een geoptimaliseerde constructie en bouwsystematiek
-  het feit dat de belijning in de gevel direct voortkomt uit de constructie
-  verschil tussen drager (constructie) en invulling
-  helderheid en afleesbaarheid van de gevelcompositie plint/middenstuk/  
  toplaag
-  de gevelindeling kent een fijnschalig raster en repititie
-  de gevel is onderdeel van de wand en de gevel kent plastiek, zoals    
  inspringingen, uitkragingen, luifels of balkons (Deze plastiek vormt de   
 derde dimensie van de wand.)
-  materialisatie kent beton, glas, staal maar ook metselwelwerk (alleen dan  
  veelal geen gevels met gaten)
-  ingetogen gevelbeeld, maar met aandacht voor detail
-  zakelijke vormgeving, maar met ruimte voor kunst(werken).

Relatie met het stedenbouwkundig plan:
- Nieuwbouw voegt zich als individueel gebouw in de omgeving.
- Nieuwbouw is afgestemd op de specifieke positie die het gebouw binnen 
 het grotere geheel inneemt (wand in de straat).
- In geen enkele straat mag de stedelijke samenhang worden doorbroken
 door achterkantsituaties.
- Daken in het zicht vanaf hogere gebouwen zijn van groot belang, ze krij-
 gen een zelfde (hoge) kwaliteit als de gevel.

 hoeken:
-  De bebouwing volgt en articuleert de hoeken van het bouwblok, en   
 draagt daarmee de continuïteit en (relatieve) gelijkwaardigheid van de   
 betreffende straten. 
- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk. Het zijn allebei   
 voorgevels (geen kopgevels). 
- Op of bij de hoeken liggen de prominente entrees. Zij voeden beide stra  
 ten tegelijk

 aanvullend voor de rand Strevelsweg - Vaanweg:
- Bouwinitiatieven begeleiden de stadsentree.
- Bebouwing zorgt voor een koppeling met het Zuidplein.

(1) Motorstraatgebied: 
De bebouwing in het Motorstraatgebied moet de heldere structuur en hoogwaar-
dige inrichting van de openbare ruimte versterken. Belangrijk is dat de bebouwing 
een wand vormt aan de straat. Daartoe wordt overal dezelfde rooilijn gehanteerd 
en hebben de gebouwen een op elkaar afgestemde bouwhoogte (maximale 
bouwhoogte afhankelijk van de plek in het gebied; zie schema blz. 8). Op enkele 
bijzondere plekken kan terugliggend een hoogteaccent (zie schema blz. 8) of 
dakopbouw worden toegestaan. 

Elk gebouw is een individueel gebouw of vormt een ensemble, maar is altijd 
onderdeel van de totale wand van bebouwing aan de straat. De relatie van de 
plint van het gebouw met de omgeving is belangrijk. Langs de Strevelsweg vor-
men vrijstaande gebouwen met een individuele uitstraling de wand. De wand 
langs de Valkeniersweide hangt af van de verdere uitwerking. Vraag is of deze 
kant een doorgaande lage wand vormt zodat afstemming met aangrenzend 
Vreewijk ontstaat of dat gekozen wordt voor een meer open en in hoogte varie-
rende wand (als een soort hybride bouwblok), waarmee het MSG meer als auto-
noom gebied wordt benaderd. 

De gebouwen dragen bij aan een hoogwaardige en stedelijke uitstraling van het 
gebied. De materialisatie is eigentijds en vormt een hedendaagse interpretatie 
van de wederopbouwarchitectuur. 

hoofdstuk 4 WelstandsbeleId per deelgebIed
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interpretatie van wederopbouw

zakelijke vormgeving met ruimte voor kunst
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bebouwing richt zich op het omgeving

dakopbouw 

transparante plint 

In- en uitspringende delen hoek
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- Het gebouw (of complex) voegt aan de rand als geheel een ensemble-   
 kwaliteit toe.

 aanvullend voor de rand Valkeniersweide:
- Bouwinitiatieven verbinden / begeleiden het park met het middengebied.
- Bebouwing voegt zich binnen het grid en opent zich naar het park( hybri- 
  de bouwblok)
- De bebouwing is intermediair tussen stad en park. 
-  Bebouwing richt zich op het park, d.m.v. balkons en entrees
 
Gebouwen op zichzelf:
- Onderbouw en hoogteaccent of dakopbouw vormen een geheel.
- Hoogteaccenten hebben een heldere hoofdvorm.
- Het gebouw heeft een duidelijk te onderscheiden plint (begane grond).
- Het gebouw richt zich op de straat.
- Voorkanten hebben een open uitstraling.
- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang 
 tussen het gebouw of complex en het omringend gebied.

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd.
- Entrees zijn duidelijk zichtbaar in de gevel.
- Blinde gevels in de plint zijn niet toegestaan. 
- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen.
- In en uitspringende delen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa
- De beëindiging van de gevel is specifiek vormgegeven en van hoge 
 kwaliteit.

 aanvullend voor de rand Strevelsweg - Vaanweg:
- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang   
 tussen het gebouw en de Strevelsweg - Vaanweg. 
- Het gebouw is aan alle zijden evenwaardig.
- Op maaiveld moet er interactie tussen gebouw en omgeving zijn.

 aanvullend voor de rand Valkeniersweide:
- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang   
 tussen het gebouw en het park. 
- Op maaiveld moet er interactie tussen gebouw (de woning) en omgeving  
 (de straat / het park) zijn.

Detaillering, materiaal en kleurgebruik:
- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering; uitstraling in   
 overeenstemming met hoge ambities Hart van Zuid.
- Materialisatie en kleurgebruik ondersteunen het individuele karakter van
 het gebouw, maar gebouwen dienen wel voldoende familie van elkaar te  
 blijven.
- Materialisatie en kleurgebruik voorkomen dat het gebouw massief en   
 zwaar overkomt.
- Hoogteaccenten kunnen een een afwijkende materialisatie hebben t.o.v.   
 de onderbouw.
- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weer-
 type geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier   
 o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van (zon)licht op  
 het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 
- Geen toepassing van donker of zonwerend glas.
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eigentijdse architectuur, maar met de toepassing van traditionele 
materialen (baksteen).

t:
eigentijds, maar met baksteen.

verbijzondering van de hoek.compositie
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Welstandsbeleid in detail - Criteria Landbouwbuurt:

Relatie met het stedenbouwkundig plan:
- De Landbouwbuurt vormt de overgang van het grootschalige Motorstraat- 
 gebied naar het kleinschalige Vreewijk.
- De overgang van grootschalig naar kleinschalig wordt in het grote bouw-
 blok (1) opgelost.
- Bouwinitiatieven sluiten aan op de bestaande stedenbouwkundige struc-  
 tuur van dit deel van Vreewijk (gesloten bouwblok - continue rooilijn).
- Laagbouw sluit aan op de kleinschalige verhoudingen van Vreewijk. 
- Laagbouw heeft een pandsgewijze structuur, waarbij elke woning zijn   
 eigen voordeur aan de straat heeft.
- Laagbouw in blok 2 en 3 heeft een kapbeëindiging (langskap).
- Erfafscheidingen zijn onderdeel van het ontwerp van de woningen.
 
Gebouwen op zichzelf:
- Nieuwbouw heeft een heldere opbouw met een duidelijke gevelindeling.
- Op de hoek Dordtsestraatweg -  Motorstraat is een hoogteaccent toege-  
 staan, waarbij de entree zich aan de Motorstraat bevindt.
- De entree van de woontoren is duidelijk zichtbaar in de gevel.
- De hoek van de straat verbijzonderen (bij blok 2 en 3) door extra massa.
- Op maaiveld moet er interactie tussen woning en straat zijn.
- Aandacht voor inpassing entree parkeergarage.
- Blinde gevels op maaiveld zijn niet toegestaan.
- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen.
- In- en uitspringende delen van de vlakke gevel (balkons, erkers) blijven
 ondergeschikt aan de hoofdmassa.

Detaillering, materiaal en kleurgebruik:
- Materialisatie en kleurgebruik afgestemd op de directe omgeving (de 
 bestaande bebouwing van dit deel van Vreewijk).
- Detaillering, materialisatie en kleurgebruik voorkomen dat het hoogte-
 accent massief en zwaar overkomt.
- Felle of contrasterende kleuren in de gevel moeten worden vermeden.
- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weer-
 type geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier   
 o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van (zon)licht op  
 het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 
- Geen toepassing van donker of zonwerend glas.

(2) Landbouwbuurt: 
De Landbouwbuurt moet de overgang van het stedelijke Motorstraatgebied naar 
het rustige stedelijke wonen in Vreewijk vormen. De bebouwing in de Landbouw-
buurt heeft een eigentijdse architectuur, maar door de toepassing van traditionele 
materialen (baksteen) wordt aansluiting gezocht bij Vreewijk. Daarnaast dient ook 
de pandsgewijze structuur benadrukt te worden. Aan de Motorstraat wordt geen 
pandsgewijze structuur nagestreefd. Hier is de bebouwing grootschaliger van 
karakter.

De Landbouwbuurt wordt opgebouwd uit een groot bouwblok (1). In dit bouwblok 
is aan de Motorstraat (hoek Dordtsestraatweg) een hoogteaccent (toren) van 
maximaal 70 meter toegestaan. De overige bebouwing in dit bouwblok bestaat uit 
eengezinswoningen van 3 bouwlagen, eventueel uitgebreid met een terugliggen-
de vierde bouwlaag. De overige bebouwing in de Landbouwbuurt (2 en 3) bestaat 
uit 2 lagen plus een kap. De hoeken zijn verbijzonderd, hier zijn 3 volledige bouw-
lagen toegestaan.

    stedenbouwkundige opzet Landbouwbuurt.

1.

2.

3.
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Dordtsestraatweg:
 
-  Dordtsestraatweg is een oud historisch lint, dat door de tijd zodanig is   
  getransfomeerd dat deze geen eenduidig karakter meer heeft;
-  wel is structuur redelijk onafhankelijk van omliggende gebieden.
- Laagbouw heeft een pandsgewijze structuur, waarbij elke woning zijn   
 eigen voordeur aan de straat
-  bebouwing is divers, maar veelal aaneengesloten en staat in de    
  rooilijn (Verderop gelegen Zuiderziekenhuis kan uitzondering op deze    
  regel vormen.)

In principe gelden t.a.v. van 'Gebouwen op zichzelf ' en 'Detaillering, materiaal 
en kleurgebruik' voor de Dordtsestraatweg dezelfde criteria als die genoemd zijn 
onder Landbouwbuurt.
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