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1. Versterken bestaande kwaliteiten van de wijk
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen zijn onderling verschillend van 
sfeer en identiteit. Deze staan beschreven in de Welstandsnota. Bouwprojecten gaan 
zorgvuldig om met de bestaande context, versterken het karakter van de wijk of voorzien 
de wijk van een kwalitatieve verbijzondering. Bij ieder initiatief is vereist:
• Een analyse van de wijk en een bouwplan dat daaruit volgt (eigentijdse interpretatie of  
  historiserend)
• Een passende verhouding tot de cultuurhistorie van de plek
• Het behoud of versterken van 1) de samenhang met de stad, 2) de stedenbouwkundige  
  structuur van de wijk, 3) de maat en schaal van het stedelijk weefsel en 4) de rooilijnen  
  en gevelwand, waarbij het gesloten bouwblok veelal uitgangspunt is.
Welstandsnota Rotterdam (2012), Welstandsnota: gebiedskarakters (2012), Cultuurhistorische 
verkenningen, Bouwverordening Rotterdam (2010), Gebiedsgerichte Visies en Masterplannen, 
Handboek opstellen en borgen Cultuurhistorische Verkenningen (2017)
 

2. Hergebruik gebouwen
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen herbergen een groot aantal 
gebouwen met cultuurhistorische waarde. Rotterdam hecht veel waarde aan de 
historische gelaagdheid van de stad en stuurt daarom bij ieder initiatief aan op hergebruik 
van waardevolle bestaande gebouwen. Dit kan variëren van zorgvuldige restauratie 
tot complete transformatie met andere functies. Uitzonderingen op deze regel kunnen 
worden gemaakt indien na zorgvuldige afweging op projectniveau blijkt dat er geen 
andere optie is dan slopen en nieuwbouw.
Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2010), Cultuurhistorische Verkenningen per deelgebied, 
Motie Cultuurhistorisch besef (2015), Besluitenlijstje Beschermd Stadsgezicht (2010), Woonvisie 
Rotterdam (2016), Handboek opstellen en borgen Cultuurhistorische Verkenningen (2017)

3. Behoud groene karakter
Het groene karakter van de Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen is de meest 
wezenlijke kwaliteit van deze wijken. Dit groene karakter wordt bepaald door een groot 
aantal verschillende groene en blauwe elementen die in de wijken aanwezig zijn: parken, 
singels, lanen, private en collectieve tuinen, groene erfafscheidingen, historische linten 
en restgroen. Veel van deze groenelementen zijn onderdeel van de verkaveling van de 
buurtjes. Het is belangrijk dat elke nieuwe bouwontwikkeling één of meerdere groene 
bouwstenen herbergt en zodoende een bijdrage levert aan het groene karakter van 
de wijk. Bij nieuwe ontwikkelingen in het gebied houden we rekening met bestaande 
boomstructuren. Waardevolle bomen dienen behouden te blijven, hetzij door ze in te 
passen in het ontwerp, hetzij door ze te verplanten.
Welstandsnota Rotterdam (2012), Rotterdamse Stijl (2009), Natuurkaart Rotterdam (2014),  
Bouwen aan de groen Hillegersberg-Schiebroek (2013), Groenstudie Hoogvliet (2004), Natuurinclusief 
bouwen (2018)

Duurzame toekomstwaarde
Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen hebben een rustig en groen karakter met een breed 
aanbod aan voorzieningen. Ze zijn echter constant in ontwikkeling en moeten kunnen meebewegen met 
hoe geleefd en gewoond wordt in de stad, nu en in de toekomst. Rotterdam richt zich op een duurzame 
toekomstwaarde voor deze wijken: economisch, sociaal, recreatief en cultureel. Bouwprojecten dienen 
daarom toekomstbestendig te zijn (robuust en resilient) en toekomstwaarde voor de wijk te creëren.
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4. Gebruikswaarde lange termijn
De grote kracht van de Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen is de 
verscheidenheid aan woonvormen. De Rotterdamse wijken zijn flexibel en kunnen 
meebewegen met de ontwikkelingen van leven, wonen en werken in de loop van de 
tijd: Woon- en voorzieningengebouwen hebben gebruikskwaliteit op lange termijn. 
Ook nieuwe initiatieven worden zo ontworpen dat ze aanpasbaar zijn aan toekomstige 
ontwikkelingen. Nieuwe gebouwen moeten in de toekomst kunnen wisselen van 
programma, gebruik of doelgroep zonder grote aanpassingen aan de bouwkundige 
structuur. Daarnaast wordt ingezet op meer werkmilieus voor kleinere ondernemers en 
makers op buurt- en wijkniveau. Functiemenging is vooral kansrijk op plekken die goed 
multimodaal bereikbaar zijn (met name HOV knooppunten).
Woonvisie Rotterdam (2016), Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2019), Rotterdam 
Resilience Strategy (2016), Coalitieakkoord 2018-2022; Nieuwe energie voor Rotterdam, Nota Ruimte 
voor Bedrijven 2019

5. Inclusieve stad
Rotterdam streeft naar wijken waar het prettig wonen is en waar mensen de kansen 
krijgen om volop mee te doen in de samenleving. Hiervoor scheppen we de juiste 
condities zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen doen en elkaar makkelijk kunnen 
ontmoeten. Bereikbare en toegankelijke voorzieningen zoals scholen, openbaar vervoer, 
zorgvoorzieningen en speelplekken staan daarbij vaak centraal. 
Maar ‘meedoen’ gaat om meer dan toegankelijkheid voor mensen met een beperking 
en chronische ziekte. Het gaat bijvoorbeeld om werkgelegenheid, de mogelijkheid om 
andere mensen te ontmoeten of te kunnen bewegen als je geen geld voor de sportschool 
hebt. En om een sociaal veilige omgeving waar kwetsbare mensen tóch de deur uit 
durven. Of woonzorgconcepten waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Ruimte voor stad in balans (2018), Woonvisie (2016), Langer Thuis (2015), Bouwstenen 
Kindvriendelijke Wijken (2010), Addendum Woonvisie 2030 (2019), Actieplan middenhuur (2019)  

 6. Woningdifferentiatie en woonkwaliteit 
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen kenmerken zich door een 
woningbestand met differentiatie op wijk-en blokniveau. Nieuwe initiatieven realiseren 
variatie in woningtypen en woningplattegronden met ruimtelijke kwaliteit. Bij woningen 
voor gezinnen is overmaat in gangen, bergingen en plafondhoogte zeer wenselijk. Het 
woningaanbod wordt afgestemd op de karakteristiek van de plek: een woning nabij 
voorzieningen is anders dan een woning aan de rand van de wijk.
Woningdoorstroom op niveau van de wijk en levensloopbestendige woningen worden
bevorderd. We streven naar de bouw van 18.000 woningen in deze collegeperiode: 
20% daarvan zijn sociale woningen, 30% middensegment, 30% hoger segment en 20% 
topsegment.  Aandachtspunten zijn: 
• Royale entree(s) aan de straat
• Ruime verdiepingshoogten 
• Goed bruikbare (groene), royale privé-buitenruimten per woning, danwel een  
  collectief equivalent 
• Het aantal zelfstandige kleine woningen (<50m² GBO) is ten hoogste 20%.  
  Kleine woningen zijn nooit kleiner dan 40m2. 
Woonvisie Rotterdam (2016), Gebiedsatlas Ontwikkeling Woningvoorraad (2018), Kwaliteitsbeleid: 
onderdeel kleine woningen (2016), Verordening toegang woningmarkt en samenstelling 
woningvoorraad (2017), Kansrijke wijken (2014), Bouwstenen Kindvriendelijke Wijken (2010) NPRZ 
(2012), Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam (2006), Addendum Woonvisie 2030 (2019), 
Actieplan middenhuur (2019) 
 

7. Veranderende mobiliteit
Mobiliteit staat in dienst van de gezonde leefomgeving, de energietransitie en de 
ruimtelijke verdichting. Dit betekent dat we de fiets, voetganger en openbaar vervoer 
meer ruimte geven en minder aan het autoverkeer. We zetten in op nieuwe schone 
vervoersmiddelen en ander reisgedrag. 
Parkeren:
• In de uitbreidingswijken en kleine kernen liggen de kansen voor innovatieve  
  parkeeroplossingen, zoals deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS), voornamelijk  
  rondom de OV-knooppunten. 
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• Elk plan moet voorzien in beweeg- en parkeerruimte voor fietsparkeren, scooters,  
  bakfietsen etc. en moet voldoen aan bijbehorende kwaliteitseisen. Ook wordt elektrisch  
  rijden gefaciliteerd, zowel de bestaande als toekomstige laadinfrastructuur d.m.v. de EV- 
  ready eis voor nieuwbouw parkeergelegenheid. Bij eengezinswoningen dient 
  voldoende ruimte voor fietsbergingen te worden voorzien.
Stadsdistributie:
Logistieke voorzieningen worden inpandig ingepast, waarbij de bevoorrading vlot, 
veilig en schoon plaats kan vinden (bv door inpandig laden & lossen, laad & los routes, 
restricties aan formaat/emissies voertuigen etc.).
Rotterdamse mobiliteitsagenda 2015-2018 (2014), Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2030 
(2017), Bouwverordening Rotterdam (2010), Fietsplan 2016-2018: Fietsen heeft voorrang (2016),  
Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam (2018)

8. Plinten met hoge kwaliteit
De plint en de erfafscheiding zijn beeldbepalend voor de kwaliteit op straat: het is 
Rotterdam op ooghoogte. De plint en de erfafscheiding markeert de overgang van privé 
naar de openbare ruimte. Bij woningen is het uitgangspunt: voordeuren/entrees aan 
de straat en zichtbaar in het straatbeeld. Als er geen ruimte is voor een voortuin kan 
de overgang met het trottoir met een zogenaamde drempelruimte (stoepzone) worden 
vormgegeven. De plint dient te voldoen aan de volgende kenmerken:
• Een royale verdiepingshoogte van de begane grond verdieping om kwaliteit toe te  
  voegen en flexibiliteit in programma te kunnen opnemen
• Een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en zorgvuldige detaillering
• Duidelijk herkenbare entrees
• Erfafscheidingen zijn onderdeel van het ontwerp en ondersteunen het groene 
totaalbeeld van de wijk
• Vloeiende aansluiting op peilmaat buitenruimte  
• Aandacht voor privacy bewoners: geen glas tot aan de grond bij woningen aan de straat
Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2019), Welstandsnota Rotterdam (2012), 
Gebiedsgerichte Visies en Masterplannen, Rotterdamse Stijl, Handboek openbare buitenruimte(2009), 
Bouwstenen Kindvriendelijke Wijken (2010)

9. Duurzame gebouwen
Duurzaamheid is van fundamenteel belang voor de leefbaarheid in Rotterdam: nu en 
in de toekomst. Bij nieuwe initiatieven is duurzaam bouwen integraal onderdeel van de 
ontwerpopgave. Duurzaamheid kent vijf componenten: 
• Energie: Rotterdam is in 2050 aardgasvrij. Woningen worden ontworpen op een  
  lage energievraag en voorzien zoveel mogelijk in hun eigen energiebehoefte. Alle   
  nieuwbouwprojecten in de groene woonwijken van Rotterdam worden verplicht op  
  industriële restwarmte aangesloten, of een vergelijkbaar alternatief.
• Klimaat: Gebouwen en hun omgeving dragen bij aan het vasthouden van regenwater  
  en het reduceren van hittestress. Richtlijn hierbij is het bergen van een hoogte van  
  50 mm water over het gehele perceeloppervlak, bijvoorbeeld via een waterbergend  
  daklandschap of een wadi. Volledige verharding van tuinen voorkomen. Voor  
  buitendijkse gebieden geldt een minimaal aanlegpeil t.o.v. N.A.P.
• Circulair: Rotterdam streeft naar circulair. Daarom wordt ‘slim’ en ‘sociaal’ gesloopt en  
  worden materialen hergebruikt. Nieuwe gebouwen gebruiken een materialenpaspoort.
• Gezond: Op basis van de ligging van de locatie wordt onderzocht of er geen sprake is  
  van geluids-, geur- of fijnstof-overlast. Dit geldt ook voor het aspect  
  omgevingsveiligheid. Maatregelen dienen integraal te worden opgenomen in de  
  ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp.
• Natuur: In Rotterdam is de aandacht voor de natuur in de stad sterk toegenomen.  
  Rotterdam houdt rekening met flora en fauna bij de inrichting van de stad en de  
  ontwikkeling van gebouwen: natuurinclusief bouwen. Voor de verschillende wijken in  
  de stad is er een overzicht gemaakt van te nemen maatregelen. Voor nieuwe gebouwen  
  is te denken aan het toepassen van groene hagen en gevels en nestmogelijkheden en  
  stimuleren van meer groen op eigen terrein.
Convenant aardgasvrij, Milieubeleid Rotterdam (2015), Rotterdam Resilience Strategy (2016), 
Programma Duurzaam 2015-2018: Duurzaam dichter bij de Rotterdammer (2015), Gebiedsgerichte 
Visies en Masterplannen voor deelgebieden), Natuurinclusief bouwen (2019), Herijking beleid (grond)
uitgiftepeilen in buitendijks gebied (2018), Programma Rotterdam Circulair 2019, Rotterdam gaat voor 
groen. (2019)
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De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen zijn onderling verschillend van 
sfeer en identiteit. Deze staan beschreven in de Welstandsnota. Bouwprojecten gaan 
zorgvuldig om met de bestaande context, versterken het karakter van de wijk of voorzien 
de wijk van een kwalitatieve verbijzondering. Bij ieder initiatief is vereist:
• Een analyse van de wijk en een bouwplan dat daaruit volgt (eigentijdse interpretatie of  
  historiserend)
• Een passende verhouding tot de cultuurhistorie van de plek
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verkenningen, Bouwverordening Rotterdam (2010), Gebiedsgerichte Visies en Masterplannen, 
Handboek opstellen en borgen Cultuurhistorische Verkenningen (2017)
 

2. Hergebruik gebouwen
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen herbergen een groot aantal 
gebouwen met cultuurhistorische waarde. Rotterdam hecht veel waarde aan de 
historische gelaagdheid van de stad en stuurt daarom bij ieder initiatief aan op hergebruik 
van waardevolle bestaande gebouwen. Dit kan variëren van zorgvuldige restauratie 
tot complete transformatie met andere functies. Uitzonderingen op deze regel kunnen 
worden gemaakt indien na zorgvuldige afweging op projectniveau blijkt dat er geen 
andere optie is dan slopen en nieuwbouw.
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4. Gebruikswaarde lange termijn
De grote kracht van de Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen is de 
verscheidenheid aan woonvormen. De Rotterdamse wijken zijn flexibel en kunnen 
meebewegen met de ontwikkelingen van leven, wonen en werken in de loop van de 
tijd: Woon- en voorzieningengebouwen hebben gebruikskwaliteit op lange termijn. 
Ook nieuwe initiatieven worden zo ontworpen dat ze aanpasbaar zijn aan toekomstige 
ontwikkelingen. Nieuwe gebouwen moeten in de toekomst kunnen wisselen van 
programma, gebruik of doelgroep zonder grote aanpassingen aan de bouwkundige 
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makers op buurt- en wijkniveau. Functiemenging is vooral kansrijk op plekken die goed 
multimodaal bereikbaar zijn (met name HOV knooppunten).
Woonvisie Rotterdam (2016), Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2019), Rotterdam 
Resilience Strategy (2016), Coalitieakkoord 2018-2022; Nieuwe energie voor Rotterdam, Nota Ruimte 
voor Bedrijven 2019
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Rotterdam streeft naar wijken waar het prettig wonen is en waar mensen de kansen 
krijgen om volop mee te doen in de samenleving. Hiervoor scheppen we de juiste 
condities zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen doen en elkaar makkelijk kunnen 
ontmoeten. Bereikbare en toegankelijke voorzieningen zoals scholen, openbaar vervoer, 
zorgvoorzieningen en speelplekken staan daarbij vaak centraal. 
Maar ‘meedoen’ gaat om meer dan toegankelijkheid voor mensen met een beperking 
en chronische ziekte. Het gaat bijvoorbeeld om werkgelegenheid, de mogelijkheid om 
andere mensen te ontmoeten of te kunnen bewegen als je geen geld voor de sportschool 
hebt. En om een sociaal veilige omgeving waar kwetsbare mensen tóch de deur uit 
durven. Of woonzorgconcepten waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Ruimte voor stad in balans (2018), Woonvisie (2016), Langer Thuis (2015), Bouwstenen 
Kindvriendelijke Wijken (2010), Addendum Woonvisie 2030 (2019), Actieplan middenhuur (2019)  

 6. Woningdifferentiatie en woonkwaliteit 
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen kenmerken zich door een 
woningbestand met differentiatie op wijk-en blokniveau. Nieuwe initiatieven realiseren 
variatie in woningtypen en woningplattegronden met ruimtelijke kwaliteit. Bij woningen 
voor gezinnen is overmaat in gangen, bergingen en plafondhoogte zeer wenselijk. Het 
woningaanbod wordt afgestemd op de karakteristiek van de plek: een woning nabij 
voorzieningen is anders dan een woning aan de rand van de wijk.
Woningdoorstroom op niveau van de wijk en levensloopbestendige woningen worden
bevorderd. We streven naar de bouw van 18.000 woningen in deze collegeperiode: 
20% daarvan zijn sociale woningen, 30% middensegment, 30% hoger segment en 20% 
topsegment.  Aandachtspunten zijn: 
• Royale entree(s) aan de straat
• Ruime verdiepingshoogten 
• Goed bruikbare (groene), royale privé-buitenruimten per woning, danwel een  
  collectief equivalent 
• Het aantal zelfstandige kleine woningen (<50m² GBO) is ten hoogste 20%.  
  Kleine woningen zijn nooit kleiner dan 40m2. 
Woonvisie Rotterdam (2016), Gebiedsatlas Ontwikkeling Woningvoorraad (2018), Kwaliteitsbeleid: 
onderdeel kleine woningen (2016), Verordening toegang woningmarkt en samenstelling 
woningvoorraad (2017), Kansrijke wijken (2014), Bouwstenen Kindvriendelijke Wijken (2010) NPRZ 
(2012), Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam (2006), Addendum Woonvisie 2030 (2019), 
Actieplan middenhuur (2019) 
 

7. Veranderende mobiliteit
Mobiliteit staat in dienst van de gezonde leefomgeving, de energietransitie en de 
ruimtelijke verdichting. Dit betekent dat we de fiets, voetganger en openbaar vervoer 
meer ruimte geven en minder aan het autoverkeer. We zetten in op nieuwe schone 
vervoersmiddelen en ander reisgedrag. 
Parkeren:
• In de uitbreidingswijken en kleine kernen liggen de kansen voor innovatieve  
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4. Gebruikswaarde lange termijn
De grote kracht van de Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen is de 
verscheidenheid aan woonvormen. De Rotterdamse wijken zijn flexibel en kunnen 
meebewegen met de ontwikkelingen van leven, wonen en werken in de loop van de 
tijd: Woon- en voorzieningengebouwen hebben gebruikskwaliteit op lange termijn. 
Ook nieuwe initiatieven worden zo ontworpen dat ze aanpasbaar zijn aan toekomstige 
ontwikkelingen. Nieuwe gebouwen moeten in de toekomst kunnen wisselen van 
programma, gebruik of doelgroep zonder grote aanpassingen aan de bouwkundige 
structuur. Daarnaast wordt ingezet op meer werkmilieus voor kleinere ondernemers en 
makers op buurt- en wijkniveau. Functiemenging is vooral kansrijk op plekken die goed 
multimodaal bereikbaar zijn (met name HOV knooppunten).
Woonvisie Rotterdam (2016), Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2019), Rotterdam 
Resilience Strategy (2016), Coalitieakkoord 2018-2022; Nieuwe energie voor Rotterdam, Nota Ruimte 
voor Bedrijven 2019

5. Inclusieve stad
Rotterdam streeft naar wijken waar het prettig wonen is en waar mensen de kansen 
krijgen om volop mee te doen in de samenleving. Hiervoor scheppen we de juiste 
condities zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen doen en elkaar makkelijk kunnen 
ontmoeten. Bereikbare en toegankelijke voorzieningen zoals scholen, openbaar vervoer, 
zorgvoorzieningen en speelplekken staan daarbij vaak centraal. 
Maar ‘meedoen’ gaat om meer dan toegankelijkheid voor mensen met een beperking 
en chronische ziekte. Het gaat bijvoorbeeld om werkgelegenheid, de mogelijkheid om 
andere mensen te ontmoeten of te kunnen bewegen als je geen geld voor de sportschool 
hebt. En om een sociaal veilige omgeving waar kwetsbare mensen tóch de deur uit 
durven. Of woonzorgconcepten waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Ruimte voor stad in balans (2018), Woonvisie (2016), Langer Thuis (2015), Bouwstenen 
Kindvriendelijke Wijken (2010), Addendum Woonvisie 2030 (2019), Actieplan middenhuur (2019)  

 6. Woningdifferentiatie en woonkwaliteit 
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen kenmerken zich door een 
woningbestand met differentiatie op wijk-en blokniveau. Nieuwe initiatieven realiseren 
variatie in woningtypen en woningplattegronden met ruimtelijke kwaliteit. Bij woningen 
voor gezinnen is overmaat in gangen, bergingen en plafondhoogte zeer wenselijk. Het 
woningaanbod wordt afgestemd op de karakteristiek van de plek: een woning nabij 
voorzieningen is anders dan een woning aan de rand van de wijk.
Woningdoorstroom op niveau van de wijk en levensloopbestendige woningen worden
bevorderd. We streven naar de bouw van 18.000 woningen in deze collegeperiode: 
20% daarvan zijn sociale woningen, 30% middensegment, 30% hoger segment en 20% 
topsegment.  Aandachtspunten zijn: 
• Royale entree(s) aan de straat
• Ruime verdiepingshoogten 
• Goed bruikbare (groene), royale privé-buitenruimten per woning, danwel een  
  collectief equivalent 
• Het aantal zelfstandige kleine woningen (<50m² GBO) is ten hoogste 20%.  
  Kleine woningen zijn nooit kleiner dan 40m2. 
Woonvisie Rotterdam (2016), Gebiedsatlas Ontwikkeling Woningvoorraad (2018), Kwaliteitsbeleid: 
onderdeel kleine woningen (2016), Verordening toegang woningmarkt en samenstelling 
woningvoorraad (2017), Kansrijke wijken (2014), Bouwstenen Kindvriendelijke Wijken (2010) NPRZ 
(2012), Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam (2006), Addendum Woonvisie 2030 (2019), 
Actieplan middenhuur (2019) 
 

7. Veranderende mobiliteit
Mobiliteit staat in dienst van de gezonde leefomgeving, de energietransitie en de 
ruimtelijke verdichting. Dit betekent dat we de fiets, voetganger en openbaar vervoer 
meer ruimte geven en minder aan het autoverkeer. We zetten in op nieuwe schone 
vervoersmiddelen en ander reisgedrag. 
Parkeren:
• In de uitbreidingswijken en kleine kernen liggen de kansen voor innovatieve  
  parkeeroplossingen, zoals deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS), voornamelijk  
  rondom de OV-knooppunten. 

Vuistregels
overzicht beleid

Vuistregels
overzicht beleid

Vuistregels
overzicht beleid

 Vuistregels bouwen in de Uitbreidingswijken en kleine kernen van Rotterdam | 2019  3

Vuistregels
overzicht beleid

4. Gebruikswaarde lange termijn
De grote kracht van de Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen is de 
verscheidenheid aan woonvormen. De Rotterdamse wijken zijn flexibel en kunnen 
meebewegen met de ontwikkelingen van leven, wonen en werken in de loop van de 
tijd: Woon- en voorzieningengebouwen hebben gebruikskwaliteit op lange termijn. 
Ook nieuwe initiatieven worden zo ontworpen dat ze aanpasbaar zijn aan toekomstige 
ontwikkelingen. Nieuwe gebouwen moeten in de toekomst kunnen wisselen van 
programma, gebruik of doelgroep zonder grote aanpassingen aan de bouwkundige 
structuur. Daarnaast wordt ingezet op meer werkmilieus voor kleinere ondernemers en 
makers op buurt- en wijkniveau. Functiemenging is vooral kansrijk op plekken die goed 
multimodaal bereikbaar zijn (met name HOV knooppunten).
Woonvisie Rotterdam (2016), Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2019), Rotterdam 
Resilience Strategy (2016), Coalitieakkoord 2018-2022; Nieuwe energie voor Rotterdam, Nota Ruimte 
voor Bedrijven 2019

5. Inclusieve stad
Rotterdam streeft naar wijken waar het prettig wonen is en waar mensen de kansen 
krijgen om volop mee te doen in de samenleving. Hiervoor scheppen we de juiste 
condities zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen doen en elkaar makkelijk kunnen 
ontmoeten. Bereikbare en toegankelijke voorzieningen zoals scholen, openbaar vervoer, 
zorgvoorzieningen en speelplekken staan daarbij vaak centraal. 
Maar ‘meedoen’ gaat om meer dan toegankelijkheid voor mensen met een beperking 
en chronische ziekte. Het gaat bijvoorbeeld om werkgelegenheid, de mogelijkheid om 
andere mensen te ontmoeten of te kunnen bewegen als je geen geld voor de sportschool 
hebt. En om een sociaal veilige omgeving waar kwetsbare mensen tóch de deur uit 
durven. Of woonzorgconcepten waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Ruimte voor stad in balans (2018), Woonvisie (2016), Langer Thuis (2015), Bouwstenen 
Kindvriendelijke Wijken (2010), Addendum Woonvisie 2030 (2019), Actieplan middenhuur (2019)  

 6. Woningdifferentiatie en woonkwaliteit 
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen kenmerken zich door een 
woningbestand met differentiatie op wijk-en blokniveau. Nieuwe initiatieven realiseren 
variatie in woningtypen en woningplattegronden met ruimtelijke kwaliteit. Bij woningen 
voor gezinnen is overmaat in gangen, bergingen en plafondhoogte zeer wenselijk. Het 
woningaanbod wordt afgestemd op de karakteristiek van de plek: een woning nabij 
voorzieningen is anders dan een woning aan de rand van de wijk.
Woningdoorstroom op niveau van de wijk en levensloopbestendige woningen worden
bevorderd. We streven naar de bouw van 18.000 woningen in deze collegeperiode: 
20% daarvan zijn sociale woningen, 30% middensegment, 30% hoger segment en 20% 
topsegment.  Aandachtspunten zijn: 
• Royale entree(s) aan de straat
• Ruime verdiepingshoogten 
• Goed bruikbare (groene), royale privé-buitenruimten per woning, danwel een  
  collectief equivalent 
• Het aantal zelfstandige kleine woningen (<50m² GBO) is ten hoogste 20%.  
  Kleine woningen zijn nooit kleiner dan 40m2. 
Woonvisie Rotterdam (2016), Gebiedsatlas Ontwikkeling Woningvoorraad (2018), Kwaliteitsbeleid: 
onderdeel kleine woningen (2016), Verordening toegang woningmarkt en samenstelling 
woningvoorraad (2017), Kansrijke wijken (2014), Bouwstenen Kindvriendelijke Wijken (2010) NPRZ 
(2012), Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam (2006), Addendum Woonvisie 2030 (2019), 
Actieplan middenhuur (2019) 
 

7. Veranderende mobiliteit
Mobiliteit staat in dienst van de gezonde leefomgeving, de energietransitie en de 
ruimtelijke verdichting. Dit betekent dat we de fiets, voetganger en openbaar vervoer 
meer ruimte geven en minder aan het autoverkeer. We zetten in op nieuwe schone 
vervoersmiddelen en ander reisgedrag. 
Parkeren:
• In de uitbreidingswijken en kleine kernen liggen de kansen voor innovatieve  
  parkeeroplossingen, zoals deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS), voornamelijk  
  rondom de OV-knooppunten. 

Vuistregels
overzicht beleid

Vuistregels
overzicht beleid

Vuistregels
overzicht beleid

4   Vuistregels bouwen in de Uitbreidingswijken en kleine kernen van Rotterdam | 2019  Vuistregels bouwen in de Uitbreidingswijken en kleine kernen van Rotterdam | 2019

• Elk plan moet voorzien in beweeg- en parkeerruimte voor fietsparkeren, scooters,  
  bakfietsen etc. en moet voldoen aan bijbehorende kwaliteitseisen. Ook wordt elektrisch  
  rijden gefaciliteerd, zowel de bestaande als toekomstige laadinfrastructuur d.m.v. de EV- 
  ready eis voor nieuwbouw parkeergelegenheid. Bij eengezinswoningen dient 
  voldoende ruimte voor fietsbergingen te worden voorzien.
Stadsdistributie:
Logistieke voorzieningen worden inpandig ingepast, waarbij de bevoorrading vlot, 
veilig en schoon plaats kan vinden (bv door inpandig laden & lossen, laad & los routes, 
restricties aan formaat/emissies voertuigen etc.).
Rotterdamse mobiliteitsagenda 2015-2018 (2014), Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2030 
(2017), Bouwverordening Rotterdam (2010), Fietsplan 2016-2018: Fietsen heeft voorrang (2016),  
Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam (2018)

8. Plinten met hoge kwaliteit
De plint en de erfafscheiding zijn beeldbepalend voor de kwaliteit op straat: het is 
Rotterdam op ooghoogte. De plint en de erfafscheiding markeert de overgang van privé 
naar de openbare ruimte. Bij woningen is het uitgangspunt: voordeuren/entrees aan 
de straat en zichtbaar in het straatbeeld. Als er geen ruimte is voor een voortuin kan 
de overgang met het trottoir met een zogenaamde drempelruimte (stoepzone) worden 
vormgegeven. De plint dient te voldoen aan de volgende kenmerken:
• Een royale verdiepingshoogte van de begane grond verdieping om kwaliteit toe te  
  voegen en flexibiliteit in programma te kunnen opnemen
• Een kwalitatief hoogwaardige uitstraling en zorgvuldige detaillering
• Duidelijk herkenbare entrees
• Erfafscheidingen zijn onderdeel van het ontwerp en ondersteunen het groene 
totaalbeeld van de wijk
• Vloeiende aansluiting op peilmaat buitenruimte  
• Aandacht voor privacy bewoners: geen glas tot aan de grond bij woningen aan de straat
Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2019), Welstandsnota Rotterdam (2012), 
Gebiedsgerichte Visies en Masterplannen, Rotterdamse Stijl, Handboek openbare buitenruimte(2009), 
Bouwstenen Kindvriendelijke Wijken (2010)

9. Duurzame gebouwen
Duurzaamheid is van fundamenteel belang voor de leefbaarheid in Rotterdam: nu en 
in de toekomst. Bij nieuwe initiatieven is duurzaam bouwen integraal onderdeel van de 
ontwerpopgave. Duurzaamheid kent vijf componenten: 
• Energie: Rotterdam is in 2050 aardgasvrij. Woningen worden ontworpen op een  
  lage energievraag en voorzien zoveel mogelijk in hun eigen energiebehoefte. Alle   
  nieuwbouwprojecten in de groene woonwijken van Rotterdam worden verplicht op  
  industriële restwarmte aangesloten, of een vergelijkbaar alternatief.
• Klimaat: Gebouwen en hun omgeving dragen bij aan het vasthouden van regenwater  
  en het reduceren van hittestress. Richtlijn hierbij is het bergen van een hoogte van  
  50 mm water over het gehele perceeloppervlak, bijvoorbeeld via een waterbergend  
  daklandschap of een wadi. Volledige verharding van tuinen voorkomen. Voor  
  buitendijkse gebieden geldt een minimaal aanlegpeil t.o.v. N.A.P.
• Circulair: Rotterdam streeft naar circulair. Daarom wordt ‘slim’ en ‘sociaal’ gesloopt en  
  worden materialen hergebruikt. Nieuwe gebouwen gebruiken een materialenpaspoort.
• Gezond: Op basis van de ligging van de locatie wordt onderzocht of er geen sprake is  
  van geluids-, geur- of fijnstof-overlast. Dit geldt ook voor het aspect  
  omgevingsveiligheid. Maatregelen dienen integraal te worden opgenomen in de  
  ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp.
• Natuur: In Rotterdam is de aandacht voor de natuur in de stad sterk toegenomen.  
  Rotterdam houdt rekening met flora en fauna bij de inrichting van de stad en de  
  ontwikkeling van gebouwen: natuurinclusief bouwen. Voor de verschillende wijken in  
  de stad is er een overzicht gemaakt van te nemen maatregelen. Voor nieuwe gebouwen  
  is te denken aan het toepassen van groene hagen en gevels en nestmogelijkheden en  
  stimuleren van meer groen op eigen terrein.
Convenant aardgasvrij, Milieubeleid Rotterdam (2015), Rotterdam Resilience Strategy (2016), 
Programma Duurzaam 2015-2018: Duurzaam dichter bij de Rotterdammer (2015), Gebiedsgerichte 
Visies en Masterplannen voor deelgebieden), Natuurinclusief bouwen (2019), Herijking beleid (grond)
uitgiftepeilen in buitendijks gebied (2018), Programma Rotterdam Circulair 2019, Rotterdam gaat voor 
groen. (2019)
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10. Kwaliteit in de tijdelijke situatie en tijdens de bouw
In Rotterdam wordt voortdurend gebouwd en daardoor is de dynamiek groot. Een goede 
invulling bij leegstand en een goede uitstraling van een bouwplaats zijn belangrijk, zodat 
de leefomgeving ook in tijdelijke situaties haar kwaliteit behoudt.  
• In afwachting op de start bouw: de tijdelijke situatie dient kwaliteit te bieden voor de  
  omgeving. Denk daarbij aan kunst, programmering, evenementen, communicatie,  
  bijzondere vormgeving en betrokkenheid van omwonenden. 
• Tijdens de bouw: de overlast voor de omgeving dient zoveel mogelijk te worden  
  beperkt. Denk hierbij aan: afvoerroutes bouwverkeer, inrichting bouwlocatie,  
  inbeslagname openbare weg en alternatieven voor diesel aggregaten voor opwekken  
  bouwstroom. Bomen worden beschermd. Lokale opslag vermindert transport.
Programma Rotterdam Circulair 2019-2023 

11. Architectenkeuze
Rotterdam is architectuurstad. De architectonische kwaliteit van gebouwen is van groot 
belang voor de kwaliteit van de stad. Het formuleren van de opgave, het programma en 
het vinden van de juiste architect is essentieel en gebeurt bij voorkeur in gezamenlijk 
overleg tussen opdrachtgever en gemeente. De opdrachtgever heeft hierbij de 
beslissende stem. 
Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2019), Architectenprotocol
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    IJsselmonde
Mark Sutherland
mr.sutherland@rotterdam.nl
Yucel Űnal (secretaris)
y.unal@rotterdam.nl

Overschie en Hillegersberg-
Schiebroek
Eline van der Doe
km.vanderdoe@rotterdam.nl
Erik Vogels (secretaris)
ecj.vogels@rotterdam.nl

Prins-Alexander
Jaap van den Berg 
jl.vandenberg@rotterdam.nl
Kadischa Ait Ben Ali (secrataris) 
k.aitbenali@rotterdam.nl

Hoogvliet en Hoek van Holland
Ferry Pronk 
f.pronk@rotterdam.nl
Sarah Pranger (secrataris) 
s.pranger@rotterdam.nl

Rozenburg en Pernis
Ferry Pronk  
f.pronk@rotterdam.nl
Peter Hertog (secrataris)
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1. Versterken bestaande kwaliteiten van de wijk
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen zijn onderling verschillend van 
sfeer en identiteit. Deze staan beschreven in de Welstandsnota. Bouwprojecten gaan 
zorgvuldig om met de bestaande context, versterken het karakter van de wijk of voorzien 
de wijk van een kwalitatieve verbijzondering. Bij ieder initiatief is vereist:
• Een analyse van de wijk en een bouwplan dat daaruit volgt (eigentijdse interpretatie of  
  historiserend)
• Een passende verhouding tot de cultuurhistorie van de plek
• Het behoud of versterken van 1) de samenhang met de stad, 2) de stedenbouwkundige  
  structuur van de wijk, 3) de maat en schaal van het stedelijk weefsel en 4) de rooilijnen  
  en gevelwand, waarbij het gesloten bouwblok veelal uitgangspunt is.
Welstandsnota Rotterdam (2012), Welstandsnota: gebiedskarakters (2012), Cultuurhistorische 
verkenningen, Bouwverordening Rotterdam (2010), Gebiedsgerichte Visies en Masterplannen, 
Handboek opstellen en borgen Cultuurhistorische Verkenningen (2017)
 

2. Hergebruik gebouwen
De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen herbergen een groot aantal 
gebouwen met cultuurhistorische waarde. Rotterdam hecht veel waarde aan de 
historische gelaagdheid van de stad en stuurt daarom bij ieder initiatief aan op hergebruik 
van waardevolle bestaande gebouwen. Dit kan variëren van zorgvuldige restauratie 
tot complete transformatie met andere functies. Uitzonderingen op deze regel kunnen 
worden gemaakt indien na zorgvuldige afweging op projectniveau blijkt dat er geen 
andere optie is dan slopen en nieuwbouw.
Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam (2010), Cultuurhistorische Verkenningen per deelgebied, 
Motie Cultuurhistorisch besef (2015), Besluitenlijstje Beschermd Stadsgezicht (2010), Woonvisie 
Rotterdam (2016), Handboek opstellen en borgen Cultuurhistorische Verkenningen (2017)

3. Behoud groene karakter
Het groene karakter van de Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen is de meest 
wezenlijke kwaliteit van deze wijken. Dit groene karakter wordt bepaald door een groot 
aantal verschillende groene en blauwe elementen die in de wijken aanwezig zijn: parken, 
singels, lanen, private en collectieve tuinen, groene erfafscheidingen, historische linten 
en restgroen. Veel van deze groenelementen zijn onderdeel van de verkaveling van de 
buurtjes. Het is belangrijk dat elke nieuwe bouwontwikkeling één of meerdere groene 
bouwstenen herbergt en zodoende een bijdrage levert aan het groene karakter van 
de wijk. Bij nieuwe ontwikkelingen in het gebied houden we rekening met bestaande 
boomstructuren. Waardevolle bomen dienen behouden te blijven, hetzij door ze in te 
passen in het ontwerp, hetzij door ze te verplanten.
Welstandsnota Rotterdam (2012), Rotterdamse Stijl (2009), Natuurkaart Rotterdam (2014),  
Bouwen aan de groen Hillegersberg-Schiebroek (2013), Groenstudie Hoogvliet (2004), Natuurinclusief 
bouwen (2018)

Duurzame toekomstwaarde
Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen hebben een rustig en groen karakter met een breed 
aanbod aan voorzieningen. Ze zijn echter constant in ontwikkeling en moeten kunnen meebewegen met 
hoe geleefd en gewoond wordt in de stad, nu en in de toekomst. Rotterdam richt zich op een duurzame 
toekomstwaarde voor deze wijken: economisch, sociaal, recreatief en cultureel. Bouwprojecten dienen 
daarom toekomstbestendig te zijn (robuust en resilient) en toekomstwaarde voor de wijk te creëren.
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Het behoud of versterken van de samenhang met de stad, de 
stedenbouwkundige structuur van de wijk, de maat en schaal van het stedelijk 
weefsel en de rooilijnen en gevelwand, waarbij het gesloten bouwblok veelal 
uitgangspunt is.

Het is belangrijk dat elke nieuwe bouwontwikkeling één of meerdere groene
bouwstenen herbergt en zodoende een bijdrage levert aan het groene karakter 
vande wijk.

De Rotterdamse wijken zijn flexibel en kunnen meebewegen met de 
ontwikkelingen van leven, wonen en werken in de loop van de tijd: Woon- en 
voorzieningengebouwen hebben gebruikskwaliteit op lange termijn.

Rotterdam streeft naar wijken waar het prettig wonen is en waar mensen 
de kansen krijgen om volop mee te doen in de samenleving. Hiervoor 
scheppen we de juiste condities zodat mensen daadwerkelijk mee kunnen 
doen en elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Bereikbare en toegankelijke 
voorzieningen zoals scholen, openbaar vervoer, zorgvoorzieningen en 
speelplekken staan daarbij vaak centraal. 

De Rotterdamse uitbreidingswijken en kleine kernen kenmerken zich door een
woningbestand met differentiatie op wijk-en blokniveau. Nieuwe initiatieven 
realiseren variatie in woningtypen en woningplattegronden met ruimtelijke 
kwaliteit.

Mobiliteit staat in dienst van de gezonde leefomgeving, de energietransitie 
en de ruimtelijke verdichting. Dit betekent dat we de fiets, voetganger en 
openbaar vervoer meer ruimte geven en minder aan het autoverkeer. We 
zetten in op nieuwe schone vervoersmiddelen en ander reisgedrag.

De plint is beeldbepalend voor de kwaliteit op straat: het is Rotterdam op 
ooghoogte. De plint markeert de overgang van privé naar de openbare ruimte. 
De plint heeft een royale verdiepingshoogte, een kwalitatief hoogwaardige 
uitstraling, zorgvuldige detaillering en duidelijk herkenbare entrees.

Duurzaamheid is van fundamenteel belang voor de leefbaarheid 
in Rotterdam: nu en in de toekomst. Bij nieuwe initiatieven is 
duurzaam bouwen integraal onderdeel van de ontwerpopgave.

In Rotterdam wordt voortdurend gebouwd en daardoor is de dynamiek 
groot. Een goede invulling bij leegstand en een goede uitstraling van 
een bouwplaats zijn belangrijk, zodat de leefomgeving ook in tijdelijke 
situaties haar kwaliteit behoudt.

Rotterdam is architectuurstad. De architectonische kwaliteit van gebouwen is 
van groot belang voor de kwaliteit van de stad. Het formuleren van de opgave, 
het programma en het vinden van de juiste architect is essentieel en gebeurt 
bij voorkeur in gezamenlijk overleg tussen opdrachtgever en gemeente. De 
opdrachtgever heeft hierbij de beslissende stem.

Rotterdam hecht veel waarde aan de historische gelaagdheid van de stad en 
stuurt daarom bij ieder initiatief aan op hergebruik van waardevolle bestaande 
gebouwen. Na zorgvuldige afweging op projectniveau kan blijken dat er geen 
andere optie is dan slopen en nieuwbouw.



STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN EN AMBITIES
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aantrekkelijke lobby
herinrichting parkzijde
auto te gast
entree lobby/garage

Legenda
publieke functie en
woningen in de plint

• Het is een alzijdig gebouw met een hoog kwaliteitsniveau en representieve 
entrees.

• Het bouwplan krijgt een geprogrammeerde plint van 4 lagen met daar      
op 4 woontorens.

• De parkeeroplossing is behoudens de entree niet van buitenaf zichtbaar.

• Vanwege de positie aan stedelijke hoofdstructuren, zoals het park en een 
stads-as is een hogere bouwhoogte passend dan in de huidige situatie. 

• Op de hoek van Djeddalaan-Hoofdweg en de hoek Semiramispark-
Akkabapad is een maximale bouwhoogte 70 meter passend.

• Op de twee andere hoeken dient qua hoogte aangesloten te worden op de 
hoogtes langs de Hoofdweg met een maximale hoogte van 30-40 meter.

• Het is van belang dat de verblijfskwaliteit in de Alexanderknoop verhoogd 
wordt. Daarom is het essentieel dat er een goede wisselwerking is tussen 
het programma in de plint en de omliggende buitenruimte.

• Vanwege de prominente positie aan het park is ook de aansluiting met het 
park cruciaal en vraagt dit om een goed inrichtingsvoorstel.

Ten behoeve van de ontwikkeling van het bouwplan op de locatie Hoofdweg 480 - 490 heeft de gemeente voor 
de locatie een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden en ambities geformuleerd.



DIT BOUWPLAN IS EEN TOEVOEGING VOOR ROTTERDAM

Transparante lobby

Buurtcafe aan het park (Croos) Wonen in de plint (Zecc Groningen)

Mogelijke cultuur functie in de plint

Gezondheidsfunctie in de plint

Woningen en commercieel programma langs de randen
Levendige plint
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- bouwplan faciliteert goede groei

- behoud van het gezondheidscentrum

- bijdrage woningbouwopgave

- meer sociale controle

- activering van het park

- groene daken als leefdak

- natuurinclusieve bouwonderdelen

- bouwplan wekt eigen energie op

alles in een hoge architectonische kwaliteit

Door dempen van water krijgt het gebouw een adres aan de Semiramistuin
Water dempen en compenseren bij zuidvijver

Woongebouw Alexandrium [NL]KCAP Architects&Planners 24



EINDE PRESENTATIE


