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de afspraken inzake de inbreng van het oude en afname 
van het nieuwe vastgoed door Havensteder zal vastleggen. 
De gemeente en initiatiefnemer zullen in deze fase een 
voorovereenkomst (deze gaat vooraf aan de anterieure 
overeenkomst, vandaar voorovereenkomst) met elkaar 
aangaan waarin de kaders voor de samenwerking en 
verdere planuitwerking contractueel worden vastgelegd. 
Na bestuurlijke vaststelling van de NvU zal het ontwerp 
worden uitgewerkt en de (gecoördineerde) bestemmings-
planprocedure worden opgestart, De verwachting is dat 
de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 
plaatsvindt voor 1 januari 2022 (naar verwachting de 
inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Omgevingswet). 
Na vaststelling van het bestemmingplan en het verlenen 
van de omgevingsvergunning wordt gestart met de uitvoe-
ringswerkzaamheden. 

Leeswijzer
Het document omslaat vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 
geeft een overzicht van de aanleiding, opgave, ambities 
en beleidskaders. Hoofdstuk 2 gaat over de ligging en 
de betekenis van de locatie in de directe en stedelijke 
context. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten geformu-
leerd. Hoofdstuk 4 geeft inzicht over het vervolgtraject en 
de procedures. In hoofdstuk 5 zijn de bijlagen te vinden.

gesprekken tussen de initiatiefnemer en Havensteder 
verlopen positief. Uitgangspunt is dat tenminste hetzelfde 
aantal sociale huurwoningen in de nieuwbouwsituatie 
wordt gerealiseerd binnen de door Havensteder gestelde 
kaders. Bij een volgende stap zal onderzocht worden of en 
op welke wijze een mogelijke samenwerking tussen beide 
partijen en gemeente concreet kan worden vormgegeven.

Ambitiedocument
Het voorliggende ambitiedocument is in samenwerking 
opgesteld door de initiatiefnemer en de gemeente. Voor 
een aantal aspecten zijn al uitgangspunten opgesteld. Voor 
nog open punten zijn onderzoeksvragen geformuleerd die 
uitgezocht moeten worden om een Nota van Uitgangs-
punten (NvU) op te kunnen stellen. Dit ambitiedocument 
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de nog nader 
overeen te komen contractstukken tussen de gemeente en 
de initiatiefnemer en is als zodanig zonder toestemming 
van de gemeente niet overdraagbaar aan andere partijen.

Uitkijk op proces & planning
Na bestuurlijke vaststelling van het ambitiedocument door 
het college van B&W zullen initiatiefnemer en de gemeente 
gezamenlijk de onderzoeksvragen nader uitwerken in een 
Nota van Uitgangspunten (NvU). De eindverantwoorde-
lijkheid voor de inhoud van de NvU ligt bij de gemeente. 
Voordat deze NvU ter vaststelling aan de gemeenteraad zal 
worden aangeboden, zullen de belangrijkste stakeholders, 
waaronder de gebiedscommissie, door de initiatiefnemer 
in de gelegenheid worden gesteld hun visie op de beoogde 
ontwikkeling te geven.
Tegelijkertijd met de uitwerking van de NvU werkt 
initiatiefnemer aan de totstandkoming van een intentie-
overeenkomst met Havensteder, waarin zij op hoofdlijnen 

Aanleiding

Met het planinitiatief de Rise wordt op een markante 
plek aan, nu nog, een verkeersplein een nieuwe impuls 
gegeven aan de verlevendiging van deze markante 
plek in Rotterdam. Het voorgestelde gedifferentieerde 
programma maakt dat deze toplocatie weer onderdeel van 
de binnenstad wordt.
RISE ligt aan twee belangrijke assen in Rotterdam. De 
Coolsingel vormt de verbinding met de binnenstad waar 
retail en culturele functies centraal staan. Het Hofplein 
vormt een centraal logistiek kruispunt in de stad. Het is 
de entree van het centrum. De locatie bestaat uit één 
kantoorgebouw uit de wederopbouwperiode van de jaren 
’60 en twee gebouwen uit de jaren ‘80. De locatie biedt 
een unieke ontwikkelkans voor hoogbouw. Daarnaast gaat 
deze plek in de komende jaren een sleutelrol spelen in 
het verbinden van de nieuwe ontwikkelingen rondom het 
Hofplein en Coolsingel. Dit maakt het een unieke plek in 
een unieke stad.
Om die reden is RED Company samen met Powerhouse 
Company in 2018 het marktinitiatief gestart om de mogelijk-
heden aan het Hofplein en Coolsingel te onderzoeken. 
Initiatiefnemer heeft op basis van een ontwikkelvisie 
besloten de (deels leegstaande en verouderde) panden 
aan Hofplein 33 (kantoren en retail in de plint) en Coolsingel 
6 (kantoren en horeca in de plint) eind 2018 aan te kopen 
namens Hofplein Ontwikkel BV voor herontwikkeling 
naar een mix van functies zoals kantoren, hotel, sociale 
huurwoningen en marktwoningen. Hofplein Ontwikkel BV 
is tevens opdrachtgever van de herontwikkeling. 
Voor deze integrale ontwikkeling is samenwerking met 
Havensteder en de gemeente Rotterdam gezocht. 
Havensteder is eigenaar van het woningbouwcomplex aan 
Pompenburg, de gemeente is eigenaar van de zich daarin 
bevindende commerciële  ruimte. De eerste verkennende 
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Ambitie

De ambities van de initiatiefnemer zijn:
• 'Kloppend hart van Hofplein’ maken - met ruimte 

voor rust en ontmoeting.

• Vernieuwen van de locatie als entree naar de 
binnenstad.

• Zorgvuldige inpassing van hoogbouw in de skyline 
(‘highline’) van en op ooghoogte (‘eyeline’).

• Ten minste handhaven van het totaal oppervlak 
sociale huurwoningen.

• Bijdragen aan betere verbindingen naar de 
omliggende gebieden door een levendige plint met 
horeca en betere doorstroming van het gebied door 
aantrekkelijke wandelroutes.

• Divers en stedelijk programmamix met meer wonen 
in het centrum, gecombineerd met kantoren, horeca 
en hotel voor 24-uurs economie.

• Hoogwaardige programmering als stedelijke 
bestemming zoals avondhoreca die refereert naar 
het historische concertgebouw en danspaleis 
“Pschorr”.

• Ruimtelijke versterking door vormgeven van de 
rechthoek Hofplein.

• Innovatieve mobiliteitsconcepten.

• Hoge eisen ten aanzien van duurzaamheid.

• Social return in de vorm van het creëren van 
ondersteunende diensten bij de mobiliteitshub, hotel, 
kantoren en butlerservices bij de woningen.

Opgave

1. Een integrale bouwsteen voor het centrum
De RISE is een van meerdere grote mixed-used ontwik-
kelingsplannen rondom Hofplein. Mede door de grote 
omvang van de RISE ontwikkeling moet deze zorgvuldig 
als integrale bouwsteen ingepast worden in zijn omgeving. 
De ontwikkeling kan bijdragen aan de gemeentelijke 
integrale doelstellingen “Binnenstad als City Lounge 
2008-2020” (2008) en de ‘Gebiedsuitwerking Binnenstad’ 
(naar verwachting vaststelling in 2021) door:

Programmatische versterking:
• Maken van een aantrekkelijke binnenstad voor 

ontmoeten, wonen, werken en verblijven.

• Versterken van de stedelijke economie.

• Versterken van de programmatische mix in 
monofunctioneel gebied (kantoren) door toevoegen 
van divers woonprogramma en overige commerciële 
en stedelijke maatschappelijke voorzieningen.

• Zorgen voor balans tussen het programmatische 
aanbod van verschillende ontwikkelingen.

• Beter benutten openbaar vervoer en voorzieningen.

Ruimtelijke versterking:
• Versterken van de ruimtelijke configuratie en 

uitstraling van Hofplein door de rechthoekige contour 
af te maken.

• Goede inbedding in de directe omgeving 
(Pompenburg en het gebied rond de Delftse Poort 
en doopsgezinde kerk en het politiekantoor.

• Meer ruimte voor levendigheid op maaiveldniveau.

• Beeldbepalend hoogteaccent in skyline.

• Verbetering van verbindingen naar het 
Laurenskwartier, Pompenburg en Hofplein. 

• Hofplein versterken als belangrijk stadsplein en 

entree naar de binnenstad. 

• Toevoegen van groen voor verblijfskwaliteit. 

• Vergroten van ecologische diversiteit en -netwerken.

2. Een ingenieus ensemble
Het projectvoorstel is groot. Het omvat ca. 200.000 m2 
met ruimte voor circa 1.300 woningen, een hotel, kantoren, 
maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsruimte, horeca, 
commerciële ruimte en een mobiliteitshub. De interne 
organisatie en de interactie met de openbare ruimte van 
een dusdanig groot complex moet gewaarborgd zijn door:
• Plinten vrijhouden voor levendige invulling door 

slimme interne organisatie van expeditie en techniek. 

• Programma’s moeten elkaar versterken (bijvoorbeeld 
door dubbelgebruik) en elkaar niet belemmeren 
(bijvoorbeeld door geluids- of geuroverlast).

• Flexibele ruimtes voor veranderend gebruik in 
toekomst.

• Breed aanbod van groene en bruikbare buitenruimte. 

• Slim: gezond, duurzaam, ecologisch, smart, inclusief 
en resilient.

3. Uitdagingen van het ontwikkelingstraject
De omvang, de binnenstedelijke ligging en de 
samenwerking van publieke en private partijen maken het 
ontwikkelingstraject complex en risicovol. Er is rekening te 
houden met ruimtelijke en programmatische scenario’s en 
erbij passende ontwikkelingsstrategieën en fasering voor:
• Een goed functionerend bouwplan met daarin 

afgewogen programmaonderdelen. 

• Organiseren tijdelijke huisvesting huidige bewoners.

• Planning van bouwtijd en -logistiek.

• Afstemming met de herinrichting van het Hofplein.

• Vormgeven van de samenwerking met Havensteder.
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Bestemmingsplan 

Ter plaatse van de projectlocatie vigeert het bestem-
mingsplan “Lijnbaankwartier-Coolsingel”, vastgesteld op 17 
oktober 2019 door de raad van de gemeente Rotterdam. De 
projectlocatie heeft de bestemming ‘Centrum - 1’, met de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. Voor het deel 
van de projectlocatie, gelegen aan de Coolsingel is sprake 
van de functieaanduiding ‘Kantoor’. Daarnaast is tussen de 
bebouwing van Coolsingel 6 en Hofplein 33 een bouwaan-
duiding ‘onderdoorgang’ opgenomen. Voor de gehele 
projectlocatie geldt op basis van het vigerende bestem-
mingsplan een maximum bouwhoogte van 40 meter. De 
gronden rondom de bebouwing een bestemming ‘Verkeer 
– verblijfsgebied’.
Het vigerende bestemmingsplan biedt wel ruimte voor een 
veelvoud aan functies die geen belemmering vormen voor 
de ontwikkeling. Daarbij wordt opgemerkt dat als gevolg van 
de uitspraak van de Raad van State van 19 augustus 2020 
wonen voorlopig niet is toegestaan (behoudens bestaande 
woningen) totdat het bestemmingsplan op dit punt is gerepa-
reerd.

Zie bijlage bestemmingsplan.

Afwijking van het bestemmingsplan
Zoals gezegd, is de nieuwe ontwikkeling in strijd met de 
regels van het bestemmingsplan. Voor de ontwikkeling is 
zodoende

1. de uitgebreide procedure (via artikel 2.12 lid 1 
onder a sub 3 Wabo) met een Goede Ruimtelijke 
Onderbouwing noodzakelijk waarin onderzoeken 
voor water, bodem, externe veiligheid, lucht, 
geluid, ecologie en archeologie zijn opgenomen.

2. Ofwel in samenspraak met de gemeente Rotterdam 
het doorlopen van een projectbestemmingsplan-
procedure met alle bijbehorende onderzoeken. 

Het is aan de ontwikkelende partijen om een keuze te 
maken en zorg te dragen voor de noodzakelijke procedures 
en onderzoeken. Met inachtneming van de bevoegdheids-
verdeling tussen de gemeentelijke bestuursorganen.

Dit document is opgesteld aan de hand van de voor deze 
locatie relevante beleidsdoelstellingen (zie volgende 
bladzijde) die het toetsingskader vormen voor de planolo-
gische procedure.
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Beleidsdoelstellingen 

Hiernaast staan de voor de ontwikkeling van de locatie 
relevante beleidsdoelstellingen. De initiatiefnemer moet 
zich ervan bewust zijn dat gedurende de looptijd van de 
planvorming er ook sprake zal zijn van nieuw beleid, wat 
mogelijk consequenties gaat hebben voor de inhoud van dit 
Ambitiedocument. Op dit moment zijn in ieder geval nieuw 
hotelbeleid en een gebiedsuitwerking Binnenstad in het 
kader van de Omgevingsvisie in voorbereiding. Voor zover 
nu te overzien zullen die documenten geen consequenties 
hebben voor de inhoud van dit Ambitiedocument.

De informatie is grotendeels via internet opvraagbaar of kan desgewenst 
aangeleverd worden.

1. Coalitieakkoord: Nieuwe energie voor Rotterdam 
2018-2022; 2018, (RIS kenmerk 18bb5320)

2. Het vigerende bestemmingplan Lijnbaankwartier – 
Coolsingel; https://www.ruimtelijkeplannen.nl/

3. Vuistregels Binnenstad inclusief de daarin benoemde 
beleidsdocumenten (12-09-2019); RIS kenmerk 
19bb19845 en 19bb19844  

4. Hoogbouwvisie herziening (2019) (RIS kenmerk 
19bb21410);

5. Welstandsnota Rotterdam (2012); RIS kenmerk 
12gr1777

6. Bouwmaatregelen Woningbouw Rotterdam 
2018-2021 (kenmerk 18bb10674 bijlage 1);

7. Nieuw Rotterdams Kwaliteitsbeleid Wonen, 2020, 
RIS kenmerk 20bb003778 en 20bb7471

8. Woonvisie 2030 (2016); RIS kenmerk 16bb1367 
bijlage 1

9. Actieplan Middenhuur en factsheet middenhuur 
nieuwbouw (2019) (kenmerk 19bb13503 bijlage 1);

10. Nota Bedrijfsruimte Rotterdam (juni 2019); RIS 
kenmerk 19bb15095

11. Nota kantoren Rotterdam (2019) (kenmerk 
19bb15095 bijlage 1);

12. Referentiewaarden maatschappelijke voorzieningen 
(2019); RIS kenmerk 19bb24634

13. Grondprijsbeleid Rotterdam 2013; (2013, RIS 
kenmerk 13gr2074)

14. Grondbeleid en marktbenadering projectmatige 
woningbouw d.d. 27 juni 2019 (RIS kenmerk 
19bb13130 en 19bb16680);

15. Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) (20 februari 
2020); RIS kenmerk 19bb24254

16. OV visie Rotterdam 2018 – 2040; 2018, RIS kenmerk 
18bb568)

17. Stedelijk verkeersplan Rotterdam d.d. 23 januari 
2017; (2017, RIS kenmerk 17bb559)

18. Beleidsregeling parkeernormen auto en fiets (2018); 
(2018, RIS kenmerk 18bb738) 

19. Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord (2019)
(RIS kenmerk 19bb11875)

20. Rotterdams Duurzaamheidskompas d.d. september 
2019. RIS kenmerk 19bb19655

21. Grondstoffennota 2019-2022. http://www.rotterdam-
circulair.nl/grondstoffennota/

22. Visie openbare ruimte 2019-2029 (RIS kenmerk 
19bb12319);

23. Handboek openbare ruimte Rotterdamse Stijl (2008); 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdam-
se-stijl/ 

24. Rotterdamse stijl Lichtplan Rotterdam d.d. april 2011; 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdam-
se-stijl/ 

25. Boomstructuurvisie. https://www.rotterdam.nl/
wonen-leven/rotterdamse-stijl/ 
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Ontwikkelingen (gebouwen en openbare ruimte) rondom de RISE locatie in het RCD, het noordelijk 
Lijnbaankwartier en Pompenburg

De RISE locatie als schakel tussen het bruisende business district en de stadswijken.

RISE

De RISE locatie - ligt aan de hoogbouw-as en grenst aan de overgangszone en het Laurenskwartier.

Hoogbouw-as - max. 250m

Overgangszone - max. 150m

De RISE locatie - Uitstekend bereikbaar voor voetgangers, fietsers en met openbaar vervoer:
NS Centraal station op ca. 600m afstand (rode cirkel), metro- en tramhalte grenzend aan locatie (gele cirkel)
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Schakel tussen twee werelden 
De projectlocatie is onderdeel van de stedelijke coulisse 
van Hofplein - één van de beeldbepalende pleinen en 
entrees van het centrum van Rotterdam - en van de 
stadsboulevards Weena en Coolsingel met belangrijke 
publieke gebouwen en statige architectuur zoals het 
historische stadhuis  en het Centraal Station. 
Tegenovergesteld aan deze prominente oriëntatie tonen 
de overige straten rondom de projectlocatie (Pompenburg, 
Haagseveer, Doelstraat en Doelwater een functioneel en 
weinig opwindend karakter. De straten verbinden de locatie 
met het Politiekantoor en het Stadhuis om de hoek, met de 
winkelgebieden rondom de Meent en de Beurstraverse, 
met de parken Pompenburg en Sint Jacobsplaats en met 
de aangrenzende (woon)wijken Noord en Laurenskwartier. 
Herinrichtingsprojecten en bouwprojecten in de omgeving 
zullen in de nabije toekomst het gebruik van deze straten 
als loop- en fietsverbindingen doen toenemen. De RISE 
ontwikkeling kan hiervoor een belangrijke bijdrage leveren 
door het ruimtelijke ontwerp en een daarbij passende 
programmatische invulling. De ontwikkeling op deze 
locatie kan tevens een positieve impuls geven aan de 
Coolsingel, die nu een slechte aansluiting kent aan de 
noordzijde (Hofplein, RCD, Pompenburg). Er kan voor 
fietsers en voetgangers een aantrekkelijke aansluiting 
gemaakt worden tussen het centrum en de noordzijde van 
de stad. 

Ontwikkelingen in de omgeving
Rondom Weena en Hofplein spelen een aantal hoogbouw
initiatieven in zowel de ontwikkelingsgebieden Rotterdam 
Central District (RCD) en Pompenburg als ook - vanuit 

de markt geïnitieerd - in het noordelijke Lijnbaan- en 
Laurenskwartier. Deze grootschalige ontwikkelingen 
bieden de kans om het aanbod van betaalbare woningen 
en maatschappelijke voorzieningen in het centrum te 
vergroten en kunnen met innovatieve concepten bijdragen 
aan de mobiliteitstransitie. Tenslotte dragen zij ook bij aan 
het vormgeven van de skyline en de unieke uitstraling 
van dit onderdeel van het centrumgebied, zeker wanneer 
daarbij voldoende aandacht besteed wordt aan het maken 
van een hoogwaardige openbare ruimte met voldoende 
ruimte voor sporten, verblijven, ontmoeten en groen. 
Recente marktinitiatieven tonen duidelijk een trend om de 
stedelijke mix uit het Lijnbaankwartier door te zetten en te 
combineren met de hoogbouw ontwikkeling van het RCD. 
Hierdoor ontstaat een interessante dynamiek voor de 
verdichtingsopgave en de programmatische versterking 
van de binnenstad waardoor de onafhankelijke ontwikke-
lingen elkaar kunnen versterken. 
Parallel aan de bouwinitiatieven werkt de gemeente aan de 
mobiliteitstransitie en de daaraan gekoppelde ingrijpende 
herinrichting van de openbare ruimte. De doelstelling voor 
meer ruimte voor groen, verblijf en langzaam verkeer 
wordt inmiddels zichtbaar op de Coolsingel en zal een 
vervolg krijgen met de herinrichting van het Hofplein. De 
realisatie van de Luchtsingel en de herinrichting van het 
Hofplein betekenen een substantiële uitbreiding van het 
groen- en recreatienetwerk in het centrum. 
Samen vormen de bouw- en buitenruimte projecten een 
enorme kans voor een kwaliteitsslag in het hele gebied. 
Maar het aantal en de omvang van de ontwikkelingen 
betekenen ook grote uitdagingen en afstemming tussen de 
projecten onderling op raakvlakken zoals voor bezonning, 

programmering of mobilteitsconcepten tot aan de bouwfa-
sering en inrichting van de openbare ruimte.  

Goed bereikbaar ‘speler’ in de mobiliteitstransitie
De locatie profiteert van het grote en diverse aanbod 
van voorzieningen en vervoersmiddelen in het centrum. 
Lopen en fietsen liggen voor de hand voor dagelijkse 
benodigdheden en voor lange afstanden is er keuze uit 
het mobiliteitsaanbod van de stad (bus, tram, metro) de 
metropoolregio (metro en bus) en - op ruim 10 minuten 
loopafstand - de (inter)nationale treinen vanaf het Centraal 
Station. Rotterdam zet met de Rotterdamse Mobiliteits 
Aanpak (RMA) in op het versterken van openbaar vervoer 
en langzaam verkeer onder behoud van de noodzakelijke 
bereikbaarheid voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer.  
Deze doelstelling uit de RMA krijgt nu en in de komende 
jaren gestalte door de herinrichting van de Coolsingel, 
Hofplein en de Westblaak. Met een slim mobiliteitsconcept 
kan de ontwikkeling van RISE substantieel bijdragen aan 
de doeleinden van de RMA.

Hoogbouw als baken aan het Hofplein
De RISE locatie ligt in de hoogbouwzone op de 
‘hoogbouw-as’ waar een maximale bouwhoogte geldt van 
250m. In de Hoogbouwvisie 2019 is de maximale hoogte 
verruimd van 200m naar 250m. Dit is aanleiding voor veel 
marktpartijen in het noordelijke Lijnbaankwartier om het 
potentieel van de ingeluide schaalsprong te verkennen. 
Ruimtelijk kan hoogbouw tot 250m op deze locatie positief 
bijdragen aan het versterken van 1) de uitstraling van 
Hofplein vanuit de openbare ruimte en 2) de markering van 
het plein in de skyline van de stad.

Betekenis en ligging in de stad
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 Coolsingel, Stadhuis naast projectlocatie

 Hoek Coolsingel - Doelwater, contrast bouwperioden  Doelwater, rijk contrast Stadhuis, Politiekantoor en projectlocatie

 Doelstraat, kunstwerken in lijn met Nieuwe Delftse Poort

 Pompenburg, zichtas Nieuwe Delftse Poort en Doelstraat  Hofplein, gezien vanuit daktuin Schieblock
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Geschiedenis
Het gebied rondom Hofplein wordt gekenmerkt door 
uiteenlopende bouwstijlen uit uiteenlopende bouwpe-
rioden. De ontstaansgeschiedenis van deze plek is er een 
van gelaagdheid en constante transformatie. De locatie is 
al lang een kruispunt van belangrijke lijnen en tevens het 
entree naar de binnenstad. De geschiedenis van de locatie 
is - voor zover op dit moment mogelijk - nader omschreven 
in het hoofdstuk cultuurhistorie.

Stedenbouwkundige structuur
De projectlocatie grenst aan de Coolsingel, Pompenburg 
en het Hofplein. Belangrijke stadsassen komen hier samen: 
• Weena verbindt de locatie met het Rotterdam Central 

District (RCD), gekenmerkt door een groot kantoor-
programma, en het (NS) Centraal Station. 

• De Schiekade verbindt de noordelijke stadswijken met 
het centrum en de stad met de grotere context dankzij 
de koppeling met de A13 en A20.

• Pompenburg verbindt de (noord-)oostflank van de 
stad met het centrum en andersom. 

• De Coolsingel is een belangrijke centrumboulevard, 
die getransformeerd wordt om meer ruimte te geven 
aan fietsers en voetgangers. De Coolsingel is een 
belangrijke stadsas en vormt tevens de ruggengraat 
van de hoogbouwzone (samen met Weena). 

Op het kruis van deze vier assen, aan het Hofplein, ligt de 
projectlocatie RISE. Een schakelpunt in de stad, verweven 
in het stedelijk weefsel.
• De Doelstraat ligt ten zuiden van de projectlocatie en 

is verdeeld in een autoluw gebied aan de kant van 
het politiekantoor en een doodlopende straat naar de 
parkeervoorziening, die voor voetgangers onder het 
gebouw Hofplein 33 doorloopt naar Hofplein.

Projectlocatie
De huidige bebouwing op de ontwikkellocatie is weinig 
samenhangend en verschilt van elkaar in bouwperiode en 
architectuur. Wel sluit het geheel goed aan op de omgeving 
qua bouwhoogte. De bebouwing aan Pompenburg en de 
Coolsingel zijn deel van de 'Rotterdamse laag', de locatie 
kent een klein hoogteaccent aan Hofplein. 

De locatie bestaat hoofdzakelijk uit drie bouwdelen:
1. Sociaalwoningbouwcomplex aan Pompenburg/

Doelstraat met parkeergarage
2. Kantoortoren aan Hofplein
3. Kantoorgebouw met winkel-/horecaplint aan de 

Coolsingel

Wat de drie gebouwen gemeen hebben, is een 
duidelijke voorkant met hun orientatie op respectievelijk 
Pompenburg, Hofplein en Coolsingel. Al mist er bij het 
gebouw aan Pompenburg wel een open, representa-
tieve plint. In tegenstelling tot de andere projectgrenzen, 
voelt de Doelstraat aan als een achterkant, een vergeten 
tussenstraat tussen de grote stadsassen, waarin de veelal 
gesloten gevel van het Politiekantoor niet bijdraagt aan 
een aangename opbenbare ruimte. De doorgang vanuit 
Hofplein naar de Doelstraat is weinig uitnodigend en zorgt 
dus ook niet voor meer levendigheid. De kunstwerken in de 
Doelstraat pogen met een (visuele) verbinding tussen de 
Nieuwe Delftse Poort (aan Pompenburg/Haagseveer) en 
het Stadhuis (aan de Coolsingel) de straat meer betekenis 
te geven. 

Bereikbaarheid/ontsluiting 
Zoals beschreven, ligt de projectlocatie op het kruispunt 
van vier belangrijke stadsassen en is daarmee uitstekend 

bereikbaar. Zowel tram- als metrohaltes liggen direct 
aangrenzend aan de projectlocatie. Tevens ligt het Centraal 
Station op ca. 700m van Hofplein. Waar autoverkeer nu 
nog een dominante rol heeft, zal er in de toekomst meer 
ruimte zijn voor langzaamverkeer (fietsers en voetgangers) 
en openbaar vervoer. De Coolsingel wordt omgevormd 
tot een centrumboulevard en Hofplein zal als een van de 
'Zeven Stadsprojecten' meer ruimte krijgen voor groen, 
verblijf en langzaam verkeer.  

Programma
Het huidige programma op de locatie bestaat voornamelijk 
uit wonen (aan Pompenburg) en kantoren, met aan de 
Coolsingel een commerciële plint. Het woonprogramma 
is sociale huisvesting (huurwoningen) in eigendom van 
Havesteder.   

Relatie met politiekantoor en Stadhuis
Het Stadhuis is als herkenbaar baken aan de Coolsingel 
vanuit veel hoeken zichtbaar en herkenbaar. De nieuwe 
ontwikkeling houdt de zichtlijnen open door een gepaste 
rooilijn aan te houden, zowel aan de Coolsingel als aan 
de Doelstraat waar de kunstwerken zijn uitgelijnd met de 
noordwest toren van het Stadhuis. 
Een ander 'buurpand' is het Politiekantoor aan de 
Doelstraat/Doelwater. Ondanks de pleinachtige ruimte 
daar waar de Doelstraat en Doelwater elkaar ontmoeten, is 
er weinig interactie van het politiekantoor met de openbare 
ruimte. Door de Doelstraat te activeren en te anticiperen 
op een mogelijke toekomstige ontwikkeling op het plot 
van het politiekantoor, wordt er een aangenaam verblijfs-
klimaat gemaakt aan de zuidzijde van de ontwikkellocatie. 
Meer over deze relatie vanaf pagina 36.

Context en huidige situatie
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Het Hofplein is aangewezen als één van de zeven grote stadsprojecten waarbij wordt ingezet op het  vergroten van de leefbaarheid en 
toekomstbestendigheid van de stad Rotterdam. De verkeersstromen op het Hofplein worden omgeklapt; de auto's en fietsers aan de randen 
van het plein, zo ontstaat er midden op het plein de ruimte voor voetgangers. Hofplein wordt een stadsplein voor ontmoeten, bewegen en 
recreëren. Op de projectlocatie RISE wordt de vierde en laatste hoek van de rechthoek geïntroduceerd, waarmee een heldere pleinbegrenzing 
wordt gecreëerd. 

Beelden: Juurlink + Geluk

Huidige Rooilijn + extra 
pleinruimte RISE-locatie
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Ruimtelijke analyse

Hofplein

De Gemeente Rotterdam investeert in zeven grote 
stadsprojecten met als doel een beter leefklimaat in de 
stad voor de bewoners, ondernemers en bezoekers. Het 
Hofplein is onderdeel van één van de zeven projecten; De 
Groene Long:

Op het Hofplein staat natuurlijk Rotterdams iconische 
fontein, maar verder raast er vooral heel veel verkeer 
over de stenige rotonde. Daarom maken we van het 
plein een groen verblijfsgebied met grasvlakken en 
pleinachtige ruimten vol met bomen de fontein als 
kloppend hart. Hiermee wordt het een plek voor 
bewoners, toeristen en werknemers om elkaar te 
ontmoeten voor een ommetje of een goed gesprek. 
Het autoverkeer rijdt er omheen. Langs de gevels 
van de omliggende gebouwen komen comfortabele 
brede trottoirs, die de route van en naar de binnenstad 
aangenamer maken.
• Meer ruimte voor fietsers en voetgangers,

• Verbetering van de route van en naar de 
binnenstad

• Meer ruimte voor recreëren en verblijven

• Nieuw iconisch plein

• Renovatie en verdichtingsplannen rondom het 
Hofplein en Pompenburg

(https://www.rotterdam.nl/bestuur-
organisatie/stadsprojecten/)

De projectlocatie RISE ligt prominent aan het Hofplein 
en heeft zodoende de kans om bij te dragen aan en te 
profiteren van het vernieuwde Hofplein. In de ontwikkeling 
liggen kansen om huidige knelpunten op te lossen en 
nieuwe kwaliteit toe te voegen aan het Hofplein:

Zwaktes
• De bebouwing aan Hofplein 33 zorgt voor vertroe-

beling van de ruimtelijke configuratie van het 
Hofplein (rechthoekige contour met fontein als 
middelpunt) en mist een goede aansluiting op het 
gevelbeeld van de Coolsingel. 

• Het trottoir aan het Hofplein is nu te smal om van 
een aantrekkelijke looproute te kunnen spreken, 
daarbij zijn de functies en uitstraling van de plint 
weinig uitnodigend.

Kansen
• Rooilijnen bij Hofplein 33 aanpassen om de 

rechthoek vorm te geven en de gebouwen 
Coolsingel nr.6 en het Pompenburg met een 
kopgevel aan te sluiten op het Hofplein. 

• Goede ruimtelijke aansluiting op de herinrichting van 
Hofplein in het kader van de 'Zeven Stadsprojecten'

• Toevoegen van aantrekkelijke verblijfsruimte en 
stedelijk programma aan de randen om daarmee het 
Hofplein tot een echt stadsplein te ontwikkelen.
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Verbindingen langzaam 

verkeer versterken

Rooilijnen versterken

(Zichtbaarheid) route versterken

Nieuwe contour/inrichting Hofplein

Gesloten/anonieme plinten openen

Zichtlijn met kunstobjecten versterken

(Groene) binnentuin uitbreiden
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Ruimtelijke analyse

Doelstraat

Zwaktes
• De Doelstraat is een autoluwe straat maar nodigt 

niet uit om er doorheen te lopen of om te verblijven. 
De sfeer is stenig en er zijn geen zitplekken, 
speelaanleiding, groen.

• Een kunstwerk van internationale betekenis verbindt 
de toren van het stadhuis met de replica van de 
Delftse Poort, maar beide komen in deze achter-
straat situatie niet tot hun recht. 

• De Doelstraat wordt gebruikt als opstelplek voor de 
politie en brandweer. 

Kansen
• Doelstraat inrichten als prettige, groene en autovrije 

verblijfsruimte waarin het kunstwerk en de daarbij 
horende route tot hun recht komen.

• Toevoegen van woningentrees en programmering 
van de plinten.

Verbindingen

Zwaktes 
• De loopverbinding tussen Hofplein en de Doelstraat 

is smal, niet uitnodigend en door de overbouwing 
niet goed herkenbaar. Ook van de kant van het 
politiekantoor is de route niet herkenbaar als 
verbinding naar Hofplein.

• De verbinding van Haagseveer naar Noord 
Pompenburg sluiten visueel en verkeerstechnisch 
niet optimaal aan (verbreding afslag Pompenburg).

Kansen 
• Door opening van de bebouwing aan het Hofplein en 

begeleidende gevelwanden wordt de route van de 
Doelstraat naar Hofplein een herkenbaar onderdeel 
van het fijnmazige voetgangersnetwerk.  

• Door versmallen van de inrit van de straat 
Pompenburg naar de Haagseveer kan de Doelstraat 
fysiek en visueel beter aansluiten op het plein van 
het kunstwerk De Nieuwe Delftse Poort zodat plein 
en kunstwerk samen bijdragen aan de orientatie en 
herkennbaarheid van het gebied. 

• Door versmallen van de inrit van de straat 
Pompenburg naar de Haagseveer kan de langzaam-
verkeer verbinding naar Noord en het Luchtpark 
versterkt worden. De Doelstraat krijgt meer 
betekenis in het langzaamverkeer netwerk als 
verbinding van de Kruiskade naar Pompenburg.

Plinten

Zwaktes 
• De plinten in de Doelstraat dragen niet bij aan een 

levendige openbare ruimte. De plinten zijn laag en 
niet geschikt voor diverse programmering.

Kansen 
• Plinten vormgeven om levendigheid te genereren in 

de Doelstraat.

Groen

Zwaktes 
• Het dak van de parkeergarage is groen ingericht, 

maar de openbare ruimte is stenig en kaal.

Kansen 
• Gebouw, binnenhof en openbare ruimte gebruiken 

om de locatie groener, aantrekkelijkker en 
ecologisch diverser te maken.
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Kaart met katastrale eigendommen en plangrens exploitatiegebied (Gemeente)
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Eigendomssituatie
• Hofplein Ontwikkel BV is eigenaar van Coolsingel 6 

en Hofplein 33. 

• Havensteder is eigenaar van de opstallen gevestigd 
aan Pompenburg, waarvan het perceel in erfpacht 
uitgegeven is door gemeente Rotterdam.

• De gemeente is eigenaar van de commerciële 
ruimte onder de woningen van Havensteder aan het 
Pompenburg en tevens van het aan de Doelstraat 
gelegen hof met het bovengrondse parkeergebouw, 
inclusief de aanrijroute aan de binnenzijde van het 
blok en de omliggende openbare ruimte.

Ontheffingsvergoeding 
In de leveringsaktes (privaatrechtelijk) zijn bouw- en 
gebruiksbepalingen opgenomen. Deze komen niet 
overeen met de toekomstige bebouwing en het daarbij 
horende gebruik. De initiatiefnemer dient toestemming/
ontheffing te vragen aan de gemeente Rotterdam om de 
bepalingen te wijzigen. De gemeente Rotterdam kan aan 
het verlenen van toestemming/ontheffing nadere financiële 
voorwaarden verbinden. 

Plangrens
De aan de ontwikkeling grenzende openbare ruimte maakt 
onderdeel uit van het projectgebied. Op die manier wordt 
een goede afstemming tussen gebouw en buitenruimte in 
het ontwerp gewaarborgd en kan geanticipeerd worden 
op mogelijke aanpassing van de inrichting van de buiten-
ruimte na afronding van de bouwwerkzaamheden.

Bestaand programma:

Hofplein 33 

• kantoorgebouw, verouderd                                      
(14 verdiepingen, 6.053 m2 BVO) 

• commerciële plint 281 m2 (BVO)

Coolsingel 6 

• kantoorgebouw, verouderd                                        
(7 verdiepingen, 13.595 m2 BVO) 

• commerciële plint 1.686 m2 (BVO)        

Totaal kantoorprogramma: 19.648 m2 (BVO)

Totaal commercieel programma: 1.937 m2 (BVO)

Pand Havensteder
• 226 sociale huurwoningen 

• De plint is eigendom van de gemeente met (commer-
ciële) voorzieningen (horeca, kappersacademie)

• De parkeergarage is eigendom van de gemeente en 
telt twee parkeerlagen op maaiveld met 155 plekken

Exploitatiegebied



Beeld: Gemeente Rotterdam



3. Uitgangspunten & 
onderzoeksvragen
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Hofplein met danscafé Pschorr en Delfse Poort (The Missing Link) Zicht op Hofplein; de Delftse Poort op de voorgroond en het stadhuis op de achtergrond (The Missing Link)

GIS: monumentenkaartProjectlocatie met Coolsingel nr. 6 gebouw, voor renovatie politiekantoor (GAR)
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Een door de initiatiefnemer in opdracht gegeven vooron-
derzoek door ‘The Missing Link’ geeft een eerste indruk 
van de historische betekenis van de locatie, maar voldoet 
niet aan de criteria voor een cultuurhistorische verkenning 
(CHV) van de gemeente Rotterdam. In de Cultuurhisto-
rische verkenning 'Het geheim van Rotterdam, de straat 
met zes namen' (Wijnand Galema, 2010) is de Haagseveer 
aan de oostkant van de ontwikkelingslocatie benoemd. 
Hieronder enkele aspecten van de locatie die in een CHV 
nader dienen te worden onderzocht:

Rotterdam - stadsuitbreiding 1358
Archeologisch betekenisvolle locatie. De straatnamen 
Weena, Hofplein, Delftse Poort, Doelstraat, Coolsingel en 
Haagsche Veer getuigen nog steeds van de ontstaansge-
schiedenis van Rotterdam.

De vooroorlogse stad
De introductie van het spoor zorgt voor verandering in het 
stratenpatroon en de bouw van grote gebouwen met allure 
zoals het stadhuis en postkantoor aan de Coolsingel. De 
omgeving van Hofplein verandert in een moderne 'poort' 
en verkeersknoop van de stad. Danscafé Pschorr vestigt 
zich aan het Hofplein.

De wederopbouw stad
Met het Basisplan voor de herbouw van de binnenstad 
(1946) verandert de bestaande stadsplattegrond in een  
modern, rechtlijnig patroon van boulevards, bouwblokken 
en openbare ruimten. De oorspronkelijke aaneenge-
sloten kleinschalige bebouwing verandert in een modern 
stadsbeeld waarin grotere bouwblokken domineren. 
Stegen, straten en pleinen verdwijnen of komen in 

veranderde vorm terug. Het huidige bouwblok werd in 
verschillende fases gerealiseerd. Coolsingel 6 maakt 
onderdeel uit van de modernistische vormgeving van de 
Coolsingel.

Vertier en vermaak
De locatie blijkt sinds vanaf ca. de 14de eeuw ruimte en 
aantrekkingskracht te hebben gehad als plek voor vertier 
en vermaak voor diverse doelgroepen en verschillend 
karakter: Schietbaan De Doele, uitspanning, schouwburg, 
Sociëteit voor culturele ontmoetingen en muziekzaal, 
Kermis, Café Pschorr, disco Bristol, Hofplein als 
evenementenlocatie en infomeel verzamellocatie voor het 
vieren van voetbalsuccessen. 

De Kunststad
Sinds de 60'er jaren zet de stad Rotterdam zich in als 
kunststad. Het gebied rondom Hofplein herbergt(de)
kunstwerken van internationale betekenis en van Rotter-
damse kunstenaars, waaronder: 
• 'Tor und Stele' in de Doelstraat (Günter Förg, 1994)

• Nieuwe Delftse Poort (Cor Kraat, 1995) 

ONDERZOEKSVRAGEN
 » Ten behoeve van deze gebiedsontwikkeling is 

een Cultuurhistorische Verkenning (CHV) met 
een waardering noodzakelijk. Deze studie zal 
onder meer in moeten gaan op de in dit gebied 
samenkomende tijdlagen, zoals zichtbaar in 
gebouwen, in de stedenbouwkundige situatie en 
in de zichtbare schaalsprong (vooroorlogse stad, 
wederopbouw, Post-65 architectuur). 

 » Aandacht voor de nabijgelegen monumenten, 
met name het stadhuis dat in de directe nabijheid 
van het plot gelegen is.

 » In de directe omgeving van de ontwikkeling 
bevinden zich niet alleen de beschermde 
monumenten Stadhuis, Hilton Hotel, Thalia, 
Postkantoor (zoals aangegeven op de 
monumentenkaart), maar ook niet beschermde 
elementen en structuren tot welke een nieuwe 
ontwikkeling zich moet verhouden. Hieronder 
onder meer de Coolsingel, het politiegebouw en 
Doelwater,  de Delftsevaart, de Doopsgezinde 
kerk, het Hofplein en de gebouwen Coolsingel 6 
en Pompenburg. 

 » Argumentatie voor sloop huidige bebouwing 
duidelijk maken. Bij sloop-nieuwbouw in beeld 
brengen welke kernwaarden teruggebouwd 
dienen te worden. 

 » Hoe wordt de ontwikkeling geintegreerd in 
zijn omgeving in relatie tot het kunstwerk in 
Doelstraat en ‘de Nieuwe Delftse Poort’? 
Hiervoor is afstemming vereist met het Centrum 
Beeldende Kunst (CBK) - zie ook hoofdstuk 
openbare ruimte.

 » Archeologisch onderzoek - zie hoofdstuk 
technische aspecten.

Cultuurhistorie
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Stedenbouw 

De RISE ontwikkeling beoogt de volledige herontwikkeling 
van de percelen van Hofplein 33, Coolsingel 6 en gebouw 
De Pompenburg. Daarbij wordt een grote hoeveelheid 
programma toegevoegd en de ruimtelijke configuratie van 
het bouwblok veranderd. 

Om te waarborgen dat de nieuwe bebouwing goed past in 
de stedenbouwkundige context zijn in het vervolg - waar 
het kan - uitgangspunten geformuleerd. Voor nog open 
aspecten zijn onderzoeksvragen geformuleerd.  

De ruimtelijke uitgangspunten en onderzoeksvragen zijn  
hierna integraal voor de disciplines stedenbouw, mobiliteit 
en landschap schematisch inzichtelijk gemaakt in platte-
grond en doorsnedes.

1. Hoogbouw
De RISE locatie ligt in de hoogbouwzone ‘binnenstad’ en 
wordt getoetst aan de Hoogbouwvisie: 

Hoogbouwvisie
• Uitgangspunten voor het bouwvolume (plint, 

Rotterdamse laag, bovenbouw) en de inbedding van 
de hoogbouw in stad en straat (ooghoogte). 

• Kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld collectiviteit, flexibi-
liteit en gebruik (afval, daken etc.) van het gebouw.

• Nadrukkelijke  aanbeveling om vroegtijdig rekening 
te houden met de milieuaspecten die getoetst 
worden in het kader van de omgevingsvergunnings-
aanvraag zoals bezonning (sunspots), wind of geluid.

• Het ontwerpvoorstel past binnen de regels voor de 
verschijningvorm van hoogbouw uit de hoogbouw-
visie (geen uitzondering XXL regeling noodzakelijk).  

Bezonning 
Het ontwerpvoorstel wordt getoetst aan de Hoogbouwvisie 
(december 2019). De Hoogbouwvisie heeft betrekking op 
de bezonning van de openbare ruimte. In de omgeving 
van de projectlocatie is het Hofplein gecategoriseerd 
als ‘representatieve ruimte’ (‘geringe verslechtering 
toegestaan') en het Stadhuisplein als 'Sunspot' ('geen 
verslechtering toegestaan). Naast boven genoemde eisen 
wordt onderzocht of het ontwerpvoorstel nog aan aanvul-
lende eisen op het gebied van bezonning zal moeten 
voldoen.

Wind
De initiatiefnemer dient een windonderzoek te uitvoeren 
gedurende het planproces om rekening te kunnen houden 
met een aangenaam windklimaat in de openbare ruimte, 
met name voor voetgangers en de horecaterrassen. De 
initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het oplossen 
van probleempunten die door hem worden veroorzaakt. 
Windhinder beperkende maatregelen moeten integraal 
worden meegenomen in het ontwerp van het gebouw.

Proces
De financiële en technische haalbaarheid (met name 
bij realisatie in het bestaande stedelijke weefsel) kan, 
naast de reeds eerder genoemde voorwaarden, invloed 
hebben op de uiteindelijke bouwhoogte en de gewenste 
dynamische hoogte ontwikkeling in de hoogbouwzone. 
Uitgangspunt is daarom dat de bouwhoogte in dialoog 
wordt afgestemd met de aangrenzende ontwikkelingen die 
zich in een vergelijkbare planfase bevinden. Afstemming 
is ook gewenst op onderwerpen zoals programmering of 
bouwlogistiek.

2. Bouwvolume 
Een markante toren aan het Hofplein is interessant om 
dit belangrijke plein in de skyline van de stad herkenbaar 
te maken. Maar de bouwmassa moet ook overtuigend 
aansluiten op de Rotterdamse laag en de kleinschaligere 
naoorlogse (woon) bebouwing van het Laurenskwartier en 
de historische gebouwen in de omgeving. 

Hoogbouw
De bouw van drie torens is toegestaan binnen de 
aangegeven zoekgebieden:
• Het ontwerp moet passen in de maximale hoogte en 

afmetingen van het zoekgebied. 

• Er is rekening te houden met de in de hoogbouwvisie 
genoemde regel voor set backs.

• Het zoekgebied is ruim gedefinieerd en geeft ruimte 
voor een architectonisch interessant ontwerp en een 
expressieve geleding in de hoogte. 

• De torens hebben een slanke verschijningsvorm, 
volledig opvullen van het zoekgebied is niet 
toegestaan. Zie hiervoor normen Hoogbouwvisie.

• De torens verschillen in hoogte en zorgen voor een 
dynamisch beeld met een uitgewogen compositie.

Rotterdamse laag
• In hoogte sluit de ontwikkeling aan op de 

Rotterdamse laag van maximaal 36m in relatie tot 
de hoogteontwikkeling in de omgeving (Coolsingel, 
Stadhuis, Weena/Hofplein, Laurenskwartier).
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3. Rooilijnen
• Rechthoekige contour Hofplein vormgeven door 

aanpassing rooilijn op locatie Hofplein 33.

• Coolsingel: Huidige rooilijn handhaven

• Pompenburg: Huidige rooilijn begane grond 
handhaven 

• Doelstraat (zijde politiekantoor): rooilijn handhaven

• Doelstraat (doorgang naar Hofplein): rooilijnen 
schuiven om route te verbreden. Minimale breedte 
doorgang aan Hofplein zijde: 10m. Bredere opening 
naar Doelstraat.

• Haagseveer: huidige rooilijn kan mogelijk opschuiven 
in relatie tot mogelijke toekomstige herinrichting 
openbare ruimte/mobiliteit (zie onderzoeksvragen).

• Het binnen gebied moet voldoende ruimte en 
condities bieden voor een hoogwaardige inrichting 
voor groen en verblijf. 

• Het voorgestelde windscherm moet geïntegreerd  
zijn in de rooilijn.

• Het voorgestelde windscherm mag doorgang en 
doorzicht naar de Doelstraat niet domineren en moet 
daarom ruim (minimaal 18 meter) boven maaiveld 
eindigen, zodat de doorgang als verbinding van 
openbare ruimtes herkenbaar blijft en niet visueel 
deel uitmaakt van het gebouw (geen passage). 

4. Plinten en entrees
• De plintzone is twee lagen hoog en vormt een eigen 

element (horizontale lijn) in de gevelopbouw ten 
opzichte van de daarboven gelegen verdiepingen.

• De plintzone aan het Hofplein moet duidelijk 
herkenbaar terugspringen ten opzichte van de 
rooilijn om visueel aan te sluiten op de collonaden 
rondom Hofplein.

• Plinten zijn flexibel te programmeren.

• Representatieve entrees ('adressen') rondom de 
gebouwen: Coolsingel, Hofplein, Pompenburg, 
Doelstraat en aan de route van Hofplein naar de 
Doelstraat, Doelwater. Coolsingel / Hofplein zijn 
hierin vooraanstaand; hier volstaan geen kantoor-
lobbys of woningentrees, hier horen functies die het 
dag en avondleven versterken. Te denken valt aan 
stedelijke functies zoals een bioscoop, muziek- of 
dansgelegenheid met een uitnodigende uitstraling.

• Entrees voor fietsenstalling, expeditie, vuilnisophaal, 
bezorgdiensten, verhuizingen etc. compact, goed 
bereikbaar en goed zichtbaar inpassen.

• Technische installaties, nutsvoorzieningen, 
vetafscheiders en dergelijke dienen geintegreerd 
te worden in de gevel om de openbare ruimte te 
vrijwaarden van obstakels.

• De plinten moeten bijdragen aan een levendige 
openbare ruimte in de huidige situatie van het politie-
kantoor en in relatie tot een mogelijke renovatie of 
herontwikkeling van het politiekantoor in de toekomst 
(zie volgende bladzijde).

5. Fijnmazig netwerk
• Opwaarderen van de voetgangersverbinding van de 

Doelstraat naar Hofplein door:

 » Verbreden en verhogen van de ruimte.

 » Een goed zichtbaar en uitnodigende toegang.

 » Programma in de plinten aan weerzijden. 

• Doelstraat blijft autoluw en wordt versterkt als 
attractieve route tussen Coolsingel naar de ' Nieuwe 
Delftse Poort' en de ontwikkelingen Pompenburg en 
de Luchtpark Hofbogen.

6. Dag- en nachtbeeld
Bij de programmering en de positie van de program-
mering in zichtlijnen en looproutes moet rekening worden 
gehouden met het dag- en nacht gebruik van de openbare 
ruimte rondom de locatie.

ONDERZOEKSVRAGEN
 » Inzichtelijk maken dat ontwerp voldoet aan wind- 

en bezonningregels.

 » Hoe wordt de ontwikkeling geintegreerd in 
zijn omgeving in relatie tot het kunstwerk in 
Doelstraat en ‘de Nieuwe Delftse Poort’? Zie 
ook hoofdstukken openbare ruimte, mobiliteit en 
cultuurhistorie.

 » Overige: zie kaart ruimtelijke uitgangspunten 
pagina 32/33.
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Projectvoorstel Rise in hoogbouwzone Rotterdam

RISE
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RISE STADHUISSHELL-GEBOUW POSTKANTOOR BEURS

Projectvoorstel Rise - aansluiting op de Rotterdamse laag



Rooilijnen 
(Rotterdamse laag)

Zoekgebied Rotterdamse laag 
(max. bouwhoogte = 36m)

Minimale setback hoogbouw t.o.v. Rotterdamse Laag

Hoogteaccent/hoogbouw - Maximale bouwhoogte

Verkenning plint aan Hofplein met stedelijke publieksfuncties
(plint bestaat uit 2 bouwlagen en springt terug t.o.v. de rooilijn)

Langzaamverkeersverbinding

Voetgangersverbinding Hofplein - Doelstraat

Zoekgebied ondergrondse containers

Zichtas

Nieuwe contour Hofplein

Groen hof opnemen in bouwblok

Entree/ontsluiting

Fietsenstalling

P-garage

Expeditie

Kunstwerken

Bestratingselementen kunstwerk Doelstraat)

Vlag stadhuis

Legenda randvoorwaardenkaart:
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Ruimtelijke uitgangspunten

Hiernaast en op de volgende bladzijden zijn de ruimtelijke 
uitgangspunten en aandachtspunten vanuit stedenbouw, 
landschap, mobiliteit en cultuurhistorie schematisch 
weergegeven in plattegrond en doorsnedes. Nader 
onderzoek zal leiden tot definitieve ruimtelijke uitgangs-
punten in de NvU. 

ONDERZOEKSVRAGEN
 » Ligging rooilijn Haagseveer? Als gevolg van 

de herinrichting van het Hofplein en de vermin-
dering van de verkeersintensiteit in het gebied 
zou de afslag Pompenburg - Haagseveer 
mogelijk compacter ingericht kunnen worden. 
Hierdoor ontstaat ook een betere aansluiting 
voor langzaamverkeer richting Noord. In verband 
met deze onderzoeken zou de rooilijn aan deze 
kant iets kunnen opschuiven. Het onderzoek 
moet nog worden opgestart.

 » Max. bouwhoogtes van de torens moet nog 
worden bepaald o.i.v. de bezonningsstudies / 
windhinderonderzoek.

 » Verbinding Hofplein-Doelstraat: inrichting, 
beheer, eigendomssituatie bij oplevering?

 » In de zoekgebieden voor afvalinzameling 
huisvuil zijn het aantal te verwachten containers 
aangegeven volgens de regels van Schone 
Stad. De inpassing in de openbare ruimte is een 
uitdaging. Afvalinzameling van huisvuil (Schone 
Stad) en bedrijfsafval (private dienst) moet 
bijzonder aandacht krijgen in het planproces.
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Bron: afdeling stedenbouw, gemeente Rotterdam



min. 16m groen binnenhof min. handhaven huidige breedte trottoir Pompenburg

POMPENBURGDOELSTRAAT
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Ruimtelijke uitgangspunten



groen binnenhof min. 10m verkenning plint aan Hofplein

HAAGSEVEER COOLSINGEL
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BEELD VANAF POMPENBURG:
Ondanks dat de kavel ver terug ligt van Pompenburg, 
is de locatie duidelijk zichtbaar, ook na de 
ontwikkeling Rise.

BEELD DOELSTRAAT:
Kunstwerken begeleiden zicht naar de Nieuwe Delftse 
Poort, o.r. mist verblijfskwaliteit. Potentie om samen 
met Rise deze plek op te waarderen. 

BEELD RAAMPLEIN:
Groen plein tussen politiekantoor, Stadhuis, 
Timmerfabriek en Haagseveer. Momenteel hoogste 
verblijfskwaliteit o.r. rondom politiekavel. 

BEELD HAAGSEVEER:
Weinig/geen interactie met straat. Voornamelijk een 
route, geen verblijfsplek. Potentieel versterken relatie 
met water.  

BEELD DOELWATER:
Prominente voorgevel politiekantoor aan Doelwater/Doelstraat. Weinig 
uitnodigende openbare ruimte, geen duidelijke reactie op/samenhang met 
stadhuis.

BEELD DOELWATER:
Prominente voorgevel nauwelijks zichtbaar vanuit Coolsingel. Doelwater 
loopt dood op gevel politiekantoor, potentie voor (visuele) verbinding met 
Haagseveer/Delftsevaart



CONCEPT Ambitiedocument RISE - 37

Locatie politiekantoor – ruimtelijke verkenning

Aan de overkant van de RISE ontwikkeling ligt aan de 
Doelstraat het hoofdbureau van de Rotterdamse Politie. 
Het gebouw dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw 
en is in de jaren tachtig grondig verbouwd. Gezien de 
ouderdom van het pand is het aannemelijk dat op een 
gegeven moment opnieuw renovatie of wellicht herontwik-
keling van het gebouw aan de orde komt. 

Huidige situatie
In de huidige situatie blinkt de Doelstraat niet uit als 
aangename route of verblijfsplek. De plinten aan weerzijden 
van de straat zijn niet aantrekkelijk geprogrammeerd (De 
Pompenburg) of gedomineerd door kantoorruimte zonder 
entrees (politiekantoor). Er komt nauwelijks publiek dat de 
kunst in de openbare ruimte zou kunnen waarderen. 

Kans voor verbetering
De RISE ontwikkeling daarentegen belooft veel reuring 
in de Doelstraat en de looproutes daaromheen op te 
leveren. In deze ruimtelijke verkenning is onderzocht hoe 
een mogelijke renovatie of herontwikkeling van het politie-
kantoor en de RISE ontwikkeling elkaar zouden kunnen 
versterken om bij te dragen aan een levendige openbare 
ruimte in de Doelstraat en het gebied daaromheen:

Legenda
Nieuwe entrees voor meer programma mix

Architectonische accenten op zichtlijen 

Nieuwe verbindingen

Accent inrichting openbare ruimte

Groen hof
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Architectuur

Architectuurbeleid

“Zorgen dat bewoners, bezoekers en bedrijven 
Rotterdam ervaren als een aantrekkelijke stad om te 
wonen en te werken. En zorgen voor een hoogwaardige, 
duurzame en veilige leefomgeving. De stad met haar 
gebouwen en netwerk van plekken, als omgeving 
van het leven, inspireert: dàt is wat de gemeente wil 
bereiken met het architectuurbeleid.”

(Rotterdam Architectuurstad, 2019)

Welstand en Monumenten 

Het ontwerp wordt beoordeeld door de welstandscom-
missie Rotterdam op basis van de volgende criteria uit 
de Welstandsnota Rotterdam (2012) en het monumenten-
beleid: 
• Gebiedstype (Welstandsnota Rotterdam): 

Centrumgebied

• Welstandsniveau (Welstandsnota Rotterdam): 
Bijzonder (Centrummix en grenst aan hoofdwegen-
structuur)

• Beschermd stadsgezicht: nee

• Monument: in de buurt van rijksmonument (Stadhuis, 
Hilton Hotel, Thalia, Postkantoor)

• De betreffende locatie bevindt zich in deelgebied 
Centrum.

ONDERZOEKSVRAGEN 
 » Uitstraling als één ensemble staat voorop. In 

welke mate is de architectonische uitwerking 
met verschillende architecten goed te sturen op 
diversiteit binnen een sterke samenhang? Waar 
ligt de balans tussen een logische integratie met 
de stad en ruimte voor uniciteit?

 » In principe staan de torens boven op de 
Rotterdamse laag (Hoogbouwvisie 2019), 
echter dient de entree ook duidelijk zichtbaar 
en herkenbaar te zijn. Op welke manier kan de 
hoogbouw landen op het maaiveld?

 » Op moment van schrijven wordt er een 
Cultuurhistorische verkenning gedaan naar de 
kernkwaliteiten van deze plek. Vraag is welke 
punten uit de verkenning naar voren komen 
en hoe deze te verwerken in de nieuwbouw. 
Hoe wordt er aangesloten op de (historische) 
Coolsingel?

 » Hofplein is een van de 7 stadsprojecten, het 
plein (onderdeel van de groene long) wordt 
een plein om te verblijven en te ontmoeten. 
Deze plek vraagt om een open, actieve en 
hoogwaardige plint. 

 » Het dak is multifunctioneel en wordt beschouwd 
als de 5e gevel. Het dak kan bijdragen aan het 
maken van hoogwaardige verblijfplaatsen, het 
vergroenen van de stad en het opvangen van 
regenwater (bufferwerking).
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Welstandscriteria Centrumgebied - Centrummix

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur 

herkenbaar en verstoren deze niet. 

• Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transpa-
rantie van ensembles en zijn afgestemd op de specifieke 
positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel 
(wand, tribune, achter, voor, plint e.d.). 

• Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en 
schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de stad 
als geheel.

Verschijningsvorm

Hoofdvorm
• Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing 

passende hoofdvorm.

• Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen 
vormentaal is daarbij goed mogelijk.

• Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang 
binnen de architectonische eenheid.

• Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande 
volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

Gevelopbouw
• Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, 

en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de omliggende 
bebouwing. 

• Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van 
de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld ‘weefgevel’ 

met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit).

• Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en 
luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat en 
schaal van het hoofdgebouw.

Overgangen privé-openbaar
• Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, 

zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig vormgegeven. 

• Begane grondgevels aan de openbare ruimte hebben 
een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 
en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de 
straat ongewenst.

• De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het 
karakter van de straat.  

Materiaal, kleur en detaillering

Algemeen
• Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende 

bebouwing.

• Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschij-
ningsvorm op samenhangende wijze.

• Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in 
overeenstemming met de hoge centrumambities.

• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van 
de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 
(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel).

• Materialen en detaillering worden zo gekozen dat 
veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 
hebben voor het uiterlijk. 

Specifiek
• Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en 

gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 
Rotterdam. 

• In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en 
materiaalgebruik van de begane grondgevel aan de straat-
zijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker 
en expressiever).

• Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing 
krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden ingericht 
als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormge-
geven).

• Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en 
worden zorgvuldig gedetailleerd.

• Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele 
relatie tussen binnen en buiten niet.  

• Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch 
ingepast in het gevelontwerp. 

Welstandsnota Rotteram, Centrumgebied met daarin RISE locatie
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De Rotterdamse binnenstad groeit. Er is en blijft vraag 
naar gemengde hoogstedelijke woon- en werkmilieus. De 
ruimtelijke structuur van de binnenstad en het uitstekende 
openbaar vervoer bieden letterlijk ruimte voor verdere 
verdichting en vergroening. Door de inzet op goede groei 
kan Rotterdam compacter, duurzamer en aantrekkelijker 
worden.

Stedelijke functiemix in dynamische stad
Deze ontwikkeling nabij het Hofplein maakt deel uit van het 
Central Business District en biedt kans het binnenstedelijk 
interactiemilieu in dit deel van de binnenstad te versterken. 
Het belangrijkste kenmerk van een goed functionerend 
interactiemilieu is de mix en de onderlinge synergie. 
Een mix aan functies zoals wonen, werken, horeca, 
winkelen, diensten, cultuur, etc. De fysieke nabijheid van 
bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs. Ruimtes voor 
netwerken, ontmoeting, kennisuitwisseling in gebouwen 
en buitenruimte, geprogrammeerd en ongeprogrammeerd 
(spontaan). Een mix aan grote en kleine panden/ units, oud 
en nieuw, formeel en informeel, topsegment en betaalbaar. 
En een mix aan gebruikers: groot en klein, jong en oud, 
startups en grownups. 

Bij een grote ontwikkeling als de RISE is het van belang 
dat diverse programma’s in de ontwikkeling worden 
opgenomen en interactie tussen de verschillende 
programma’s maximaal wordt gestimuleerd. Stedelijke 
programma’s als commerciële en culturele programma’s, 
kantoren en woningen zijn hier logisch onderdeel van. 
Maar ook buurtgericht programma, zoals maatschappelijk 
programma, kleinschalige bedrijfsruimte zijn hier op zijn 
plaats.  

Daarnaast maakt het programma ook een relatie met 
bestaande en geplande gebruikers in de directe omgeving 
en het Central Business District, voor een verankering 
van de ontwikkeling in de Binnenstad. Deze diversiteit 
in de programmering draagt ertoe bij dat het gebied van 
toegevoegde waarde is in het daily urban system van een 
inclusieve binnenstad, voor zowel bezoekers, gebruikers 
en bewoners.

Ambities
De gemeente Rotterdam heeft diverse ambities in de 
Rotterdamse binnenstad, die verwoord zijn in de Rotter-
damse omgevingsvisie (concept). Hierin werken we aan 
een binnenstad die gezond, inclusief, compact, productief 
en circulair is. Graag dagen we stadmakers uit om invulling 
te geven aan deze ambities:

Gezond: Groen en Schoon.
Dit vraagt met name meer groen in, op en nabij de ontwik-
keling. De druk op de openbare ruimte is groot en zal met 

de verdichting van de stad nog groter worden. Dit vraagt 
om een hogere inrichtingskwaliteit en meer variatie in 
openbare ruimtes. Groen speelt hierin een cruciale rol 
en kan ook bijdragen aan de wateropgave in het gebied. 
Stedelijke ruimten aan de boulevards, maar ook intieme 
openbare ruimte voor lokale gebruikers in het hart van de 
ontwikkeling zijn in de RISE wenselijk

Inclusief: een huiskamer van en voor Iedereen. 
De Binnenstad is de ontmoetingsplek voor iedereen. Hier 
bieden we ruimte voor subculturen, zonder dat verdringing 
optreedt. Dit kan zowel in de buitenruimte als in de plinten 
van bebouwing. Plekken voor ontspanning en rust om 
weer op te laden, plekken die juist levendig zijn en met 
activiteiten geprogrammeerd worden. Collectieve buiten-
ruimtes zoals binnentuinen en daken bieden ruimte 
voor ontspanning, bewegen, spelen en ontmoeten voor 
binnenstadsbewoners. Ook in de gebouwen vragen we 
aandacht voor de ontmoetingsfunctie, denk aan gezamen-
lijke en/of openbare ruimtes in wooncomplexen zodat 

Programma

LocHal, Stadshuiskamer Tilburg  Beeld: https://www.trouw.nl/Pancras Square, London  Beeld © John Sturrock



CONCEPT Ambitiedocument RISE - 41

bewoners activiteiten kunnen ondernemen. Voldoende 
betaalbare ruimtes voor maatschappelijke voorzieningen, 
culturele instellingen, creatieve en maakbedrijven of 
grotere huiskamers van de stad die een openbare functie 
hebben en uitnodigend zijn voor iedereen om er te werken, 
studeren, te ontmoeten of relaxen.

Productief: Banenmotor voor de economie. 
We zetten in op het vergroten van de weerbaarheid van 
de economie waarin de Binnenstad een belangrijke rol 
heeft. Door de mix aan economische sectoren (zakelijke 
diensten, medisch, overheid, ICT, detailhandel, horeca, 
cultuur, persoonlijke diensten), de omvang van de werkge-
legenheid en de diversiteit in banenaanbod (van hoog 
tot laag opgeleid). De werkgelegenheid in de Binnenstad 
kan verder groeien mits voldoende gestuurd wordt op de 
kwaliteit van het interactiemilieu. Hierin kan de RISE een 
bijdrage leveren door een toevoeging van ruimten voor 
kantoren, bedrijven en voorzieningen.

Compact: Goede Groei.
Om de Rotterdamse verdichtingsopgave goed te laten 
landen moeten we anders nadenken over onze ruimte. 
Want hoewel de ruimte in de Binnenstad behoorlijk beperkt 
lijkt, is er nog steeds volop ruimte op daken en gevels. Door 
het slim stapelen van verschillende functies en flexibel te 
bouwen kunnen we efficiënter omgaan met de beschikbare 
ruimte, en kunnen we werken aan een interessant interac-
tiemilieu. Zo kan je mogelijk beneden winkelen, tussenin 
sporten en bovenin wonen. Ook in de tijd kunnen we 
anders omgaan met onze ruimte. Overdag heeft een 
binnenhof mogelijk een ander gebruik dan ‘s avonds. Door 
het slim omgaan met de gebruiksmomenten van functies 
kun je mogelijk ergens overdag winkelen, maar ’s avonds 
sporten. We dagen ontwikkelaars uit om met ons mee te 
denken en tot creatieve oplossingen te komen die een 
grote meerwaarde voor de (Binnen)stad kunnen hebben.

Render The Modernist, Rotterdam Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik, Skypark Hong Kong, 
ParkNPlay,Kopenhagen, Södra Skanstull Stockholm

Wonen
Steeds meer mensen willen in de binnenstad wonen, 
het binnenstedelijk woonmilieu wint aan populariteit. 
Rotterdam wil deze behoefte accommoderen, waarbij in 
de RISE kansen liggen voor een divers, onderscheidend 
stedelijk woonmilieu met een aanzienlijk aantal woningen. 
• Verschillende doelgroepen zullen zich hier thuis 

kunnen voelen. Diversiteit en flexibiliteit in het 
woningaanbod is dan ook belangrijk, om te kunnen 
voldoen aan de verschillende, veranderende 
woonwensen. Dit vraagt om diversiteit in prijsseg-
menten, typologieën en serviceniveau. Hierdoor 
wonen hier straks mogelijk starters, stedelijke 
koppels en gezinnen, internationale kenniswerkers, 
expats, en terugkerende empty-nesters met een 
metropolitane leefstijl. In deze ontwikkeling zien wij 
kansen voor alle prijssegmenten, wat aansluit op de 
ambitie voor diversiteit. 

• De nadruk ligt op 1-2 persoonshuishoudens en 
woningaanbod in het middensegment, waarvan een 
aanzienlijk deel huur.

• Daarnaast biedt de ontwikkeling een hoog service- 
en voorzieningenniveau, onderdeel van het 
totaalconcept voor het gebouw en de doelgroep. 
Alle woningen hebben een private buitenruimte, of 
toegang tot collectieve, hoogwaardige buitenruimten.

• Het woonprogramma is met name gesitueerd boven 
de Rotterdamse laag, om zo een goede balans 
tussen rust en reuring in het gebied te verkrijgen. 
Gedeelde voorzieningen bevinden zich bij voorkeur 
wel in de Rotterdamse laag.

• Lobby’s van de woongebouwen zijn ingericht voor 
meervoudige programmering (hoogbouwvisie 2019)



CONCEPT Ambitiedocument RISE - 42

Bedrijfsruimten
Functiemenging is de sleutel tot aantrekkelijke, levendige 
gebieden én tot de gewenste stedelijke verdichting. 
Bovendien streeft Rotterdam ernaar om een inclusieve 
stad te worden cq. blijven. Hiervoor zijn voldoende 
bereikbare bedrijfsruimten voor alle inkomensgroepen 
nodig in alle delen van de stad. Ook voor de binnenstad 
geldt dat er voldoende betaalbaar aanbod van bedrijfs-
ruimte beschikbaar moet zijn gericht op bedrijvigheid 
die stadsbewoners nodig hebben, zoals ruimte voor 
ambachten, reparatieservices, uitleen en deeleconomie, 
kleine distributiecentra voor het afhalen van internet-
bestellingen en kleinschalige circulaire punten voor 
afvalstoffenscheiding. Bij nieuwbouw of herontwikkeling 
dient een aandeel van 3% van het programma (in m² BVO) 
te worden gereserveerd voor bedrijfsruimte. De invulling 
hiervan is gebieds- en marktvraagafhankelijk, en er blijft 
ruimte voor maatwerk.

Maatschappelijke voorzieningen
Maatschappelijke voorzieningen staan onder druk in de 
binnenstad. Om de groei van het maatschappelijk voorzie-
ningenaanbod gelijke tred te laten houden met de groei 
van het aantal inwoners, zijn referentiewaarden opgesteld 
voor maatschappelijke voorzieningen (vastgesteld door 
college, 2019). Dit betekent dat afhankelijk van het aantal 
woningen in de nieuwbouwontwikkeling, ook ruimten 
gerealiseerd moet worden voor maatschappelijke voorzie-
ningen, volgend uit de referentiewaarden.
De invulling van de ruimte wordt bepaald door enerzijds 
de behoefte die voortvloeit uit de toevoeging van nieuwe 
woningen in de ontwikkeling. Anderzijds wordt bij de 
invulling ook gekeken naar aanbod en vraag in de (nabije) 
omgeving. Nieuwe planontwikkelingen voorzien zelf in 
de realisatie van een minimaal aantal vierkante meter 
betaalbare ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, 
volgend uit de referentiewaarden. In gesprek met de 
gemeente zal ter zijne tijd de meest geschikte functie 

• Het plan dient maatregelen te bevatten om 
voldoende middenhuur te realiseren (Actieplan 
middenhuur, inclusief factsheet) en voor de lange 
termijn te waarborgen (conform gemeentelijk beleid 
tenminste 15 jaar).

• Het Nieuw Rotterdams Kwaliteitsbeleid Woningen 
(2020) is van toepassing. Het aantal sociale huurwo-
ningen in de ontwikkeling dient ten minste gelijk te 
blijven aan de huidige situatie. 

• Minimaal 50% betaalbare woningen waarbij de 
nieuwe ontwikkeling minimaal evenveel sociale 
huurwoningen en minimaal evenveel vierkante 
meters voor sociale huurwoningen kent als dat er 
in het huidige gebouw aanwezig zijn. Ongeacht het 
uiteindelijke totaal aantal woningen, zal de ontwik-
keling minimaal 20% sociale huurwoningen kennen.

• Er dient aangetoond te worden hoe vereenzaming 
en ondermijning kan worden voorkomen.

Kantoren
Het nieuw vastgestelde en vigerende kantorenbeleid  
(incl. de kantorenkoersen) en de regionale kantorenpro-
grammering zijn de belangrijkste uitgangspunten. Daarin 
wordt duidelijk dat hoogwaardige, duurzame kantoren en 
bij voorkeur met grotere verdiepingsoppervlakten (>1.500 
m2) kunnen worden toegevoegd als er een aantoonbare 
ruimtebehoefte is die niet elders in het CBD kan worden 
bediend. Het is de ambitie dat de voorraad kantoren in 
het CBD in de periode tot 2030 groeit en met name op de 
locaties nabij de grote OV-stations (CS, Churchillplein en 
Blaak). 
De locatie de RISE ligt op iets grotere afstand van CS 
dan andere nieuwbouwlocaties en daarom zal de vraag 
waarschijnlijk minder groot zijn, tenzij het kantoorpro-
gramma van het gebouw voor een of meerdere specifieke 
gebruikers wordt ontwikkeld. 

• Het terugbouwen van het huidige kantoorprogramma 
van ca. 20.000 m2 BVO is het uitgangspunt.

• Gezien de ontwikkeling naar flexruimtes, ontmoe-
tingsplekken en co-working zal binnen de 
kantoorfunctie het gebouw bouwkundig zo flexibel 
en adaptief mogelijk moeten zijn dat er vrij snel 
geschakeld kan worden tussen verschillende 
kantoorconcepten en ander functioneel gebruik.

• In het kantoorprogramma dient te worden ingespeeld 
op  doorgroeimogelijkheden binnen het gebouw en 
een goede differentiatie in kwaliteit- en in prijsniveau. 
Denk aan positie van en toegang tot de kantoor-
ruimtes, gedeelde faciliteiten etc.

ONDERZOEKSVRAAG
• In de praktijk is er weinig vraag naar volumes groter 

dan 20.000 m2 en biedt het vigerend bestemmingsplan 
geen ruimte voor de toevoeging van kantoorpro-
gramma groter dan 20.000 m2. Daarom is het 
uitgangspunt maximaal de omvang van het  bestaande 
kantoorvolume terug te bouwen. Uitzondering hierop 
kan alleen gemaakt worden wanneer  in de aanloop 
naar de Nota van Uitgangspunten een potentiele 
huurder in beeld komt die zich vanwege specifieke 
vestigingseisen alleen op deze locatie kan vestigen 
en die zich op basis van een voorovereenkomst voor 
een lange termijn in het deelvolume wil vestigen. Dan 
kan onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn 
binnen de bestaande bestemmingsplanruimte (bv in 
een straal van 200 m is geen netto toevoeging van 
kantooroppervlak door onttrekking van kantoorruimte 
op een andere locatie). Daarnaast zou onderzocht 
moeten worden op welke manier het gebouw in de 
verre toekomst gebruikt zou kunnen worden voor het 
geval dat de grote huurder vertrekt.
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voor deze locatie kunnen worden bepaald, aansluitend bij 
de behoefte in dit gebied. Op de pagina hiernaast staat 
een voorbeeld berekening op basis van het voorgestelde 
aantal woningen.
Op deze locatie is concreet behoefte aan de volgende 
maatschappelijk programma’s, welke een interessante 
invulling kunnen zijn voor de RISE ontwikkeling:
• Crisisopvang/Beschermd wonen;

• Huis van de Wijk;

• Kinderopvang

• Ontmoetingsruimte en activiteiten m.n. voor ouderen 
(evt. ouderenhub);

• Begeleid wonen en opvang;

• Sport in de openbare ruimte, evt. faciliteiten in het 
gebouw;

• Speelruimte conform Buitenspeelnorm.

Hotel 
De gemeente Rotterdam stelt een gecontroleerde groei 
van de hotelmarkt voor. In aansluiting op het horeca-
beleid en het toeristisch beleid, wordt gericht op kwaliteit. 
Daarbij is het doel om de balans tussen levendigheid en 
leefbaarheid te behouden. De bestaande hotelmarkt drukt 
vooral op de binnenstad. Om een te grote druk en het 
ontstaan van een monocultuur te voorkomen, stimuleert 
de gemeente spreiding naar andere gebieden in de stad. 
Onder voorwaarden is toevoeging van nieuwe hotels in 
de binnenstad denkbaar, mits passend bij het specifieke 
profiel van het gebied. De RISE in het Central Business 
District (CBD) is door de omvang en de ligging aan de 
Coolsingel geschikt voor toevoeging van een hotel. De 
grootte van het hotel dient in balans te zijn met het overige 
programma in de ontwikkeling, en domineert niet. Het 
bepalen van de omvang van een hotel dient tevens nader 
te worden onderbouwd met een marktonderzoek door de 
ontwikkelaar.

Short Stay
Daarnaast kan ook worden gedacht aan Short Stay 
concepten. Hoogwaardige tijdelijke huisvesting, met 
bijhorende voorzieningen en services, draagt bij aan het 
versterken van het interactiemilieu en sluit aan bij de 
behoeften in het gebied. De grootte van Short Stay dient 
in balans te zijn met het overige programma in de ontwik-
keling, en domineert niet. Het bepalen van de omvang van 
Short Stay dient tevens nader te worden onderbouwd met 
een marktonderzoek door de ontwikkelaar. Bestemmings-
technisch valt Short Stay onder de bestemming 'wonen'.

Horeca
Het nieuw vastgestelde en vigerende horecabeleid en 
inpassing in het horeca gebiedsplan vormen uitgangspunten 
voor deze ontwikkeling. De levendige en aantrekkelijke 
stad is steeds meer een plek voor ontmoeting. Horeca is 
daarbij een belangrijke en onmisbare functie geworden. 

De locatie heeft een schakelfunctie in de stad tussen het 
kernwinkelgebied en het RCD. Er is de laatste jaren veel 
horeca bijgekomen in de stad. Het is daarom van belang 
in de ontwikkeling rekening te houden met een aantal 
uitgangspunten (concretisering in nader overleg met de 
afdeling veilig):
• De voorgestelde horeca is een aanvulling op 

bestaand aanbod in de omgeving en faciliteert aan 
de functies en programma in het gebied;

• Er is sprake van een gebalanceerde combinatie 
tussen dag- en avond- en eventueel nachthoreca, 
waarbij afstemming tussen openingstijden en 
aanbod van belang zijn.

• Nachthoreca is uitsluitend voorstelbaar binnen 
onderstaande aandachtspunten:

 » De horeca is ruimtelijk zorgvuldig ingepast. 
De entree bevindt zich aan de Coolsingel/
Hofplein. De nachthoreca bevindt zich niet nabij 
woningbouw (naast of onder) en is veilig en 
beheersbaar.

 » De horeca is technisch goed ingepast. Er zijn 
maatregelen getroffen om geluidsoverlast te 
voorkomen in het gebouw. 

 » De toevoeging van nieuwe nachthoreca in 
de Rotterdamse Binnenstad is een politiek 
gevoelig dossier, waardoor op dit moment nog 
geen toezeggingen kunnen worden gedaan op 
casusniveau.

 » De horeca is een combinatie van bijzondere 
en lokale ondernemers met een branchering 
passend bij de ontwikkeling en plek in de stad.

Detailhandel
Bestaande winkels kunnen in beperkte mate worden 
uitgebreid, ter versterking van een toekomstbestendig 
Retail aanbod. Er zal worden getoetst aan het detailhan-
delsbeleid van de gemeente Rotterdam.
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1 Coolvest, de Coolsingel met water. (GAR) 2 De Coolvest gedempt, Coolsingel met vooroorlogse bebouwing (GAR) 3 De plannen voor de herinrichting van de Coolsingel, reeds in uitvoering

4 Het historische Hofplein, met de reeds gedempte Coolsingel. (NIMH) 5 Sfeerimpressie van het toekomstige ambitie voor het Hofplein  Beeld: Juurlink + Geluk
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Landschap en openbare ruimte

Coolsingel
Tussen 1913 en 1921 werd de basis gelegd voor de 
Coolsingel zoals wij die nu kennen. In deze periode werd 
de Coolvest gedempt (afb1). Het plan wat hieraan ten 
grondslag lag was het transformeren van een vervuilde 
singel tot stadsboulevard van formaat (afb 2). De 
Coolsingel had in deze periode wel een compleet andere 
uitstraling door de vooroorlogse bebouwing die aan de 
Coolsingel stond. Nog maar enkele markante gebouwen 
zijn herkenbaar, zoals het postkantoor en stadhuis.

Recent heeft de Coolsingel een grote nieuwe upgrade 
gekregen, op een andere manier dan in 1913, maar 
zeker ook spectaculair. Waar toen het water plaats moest 
maken voor vaste grond maakt nu de auto plek voor 
ontmoeten, wandelen en fietsen. De Coolsingel krijgt een 
asymmetrisch profiel waarbij het aantal rijbanen teruggaat 
van twee naar één. Hiermee wordt de westkant van de 
Coolsingel in zijn volledige breedte beschikbaar voor 
langzaam verkeer. Het nieuwe plan voor de Coolsingel 
(afb 3) is in uitvoeringsfase en grenst aan de projectlocatie 
voor de RISE. Het definitieve inrichtingsplan is daarmee 
bindend ter hoogte van de ontwikkelingslocatie RISE.

Hofplein
De huidige locatie van het Hofplein is in de historische 
beelden niet meer te herkennen (afb 4), na de oorlog is 
de positie en vorm veranderd. Daar waar de Coolsingel 
vooroploopt met een herontwikkeling is er ook een nieuw 
plan in de maak voor het knooppunt Hofplein (afb 5). 
Dit plan is onderdeel van de Zeven Stadsprojecten een 
zevental belangrijke projecten binnen Rotterdam waar 
vergroening, leefbaarheid en een relaxtere omgeving 
centraal staat. Het plan voor het Hofplein beslaat precies 

de rechthoekige vorm die herkenbaar is in rooilijnen 
van de gevels. Ter hoogte van de RISE ontbreekt, door 
een klein bouwvolume, één hoekpunt. Deze kan met de 
nieuwe ontwikkeling worden afgemaakt. Het toekomstige 
ontwerp voor het Hofplein vormt dan een eigen entiteit met 
bijbehorende inrichtingsprincipes.

Overige aangrenzende straten
Coolsingel en Hofplein vormen qua inrichting de specials 
op deze plek. Verder wordt de toekomstige ontwikkeling 
omsloten door de Pompenburg, Haagseveer en de 
Doelstraat, respectievelijk een doorgaande stadsboulevard, 
- stadsstraat en centrumstraat. Deze straten worden 
ingericht volgens de Rotterdamse stijl, maar hebben elk 
wel hun eigen verbijzondering. 

Doelstraat en omgeving
De Doelstraat verbindt het Doelwater met de Haagseveer. 
In de huidige situatie heeft de straat een matig 
aantrekkelijke uitstraling, dit komt voornamelijk voor het 
verborgen karakter van de straat en de onaantrekkelijke 
gesloten en niet geactiveerde plinten. De doorgang naar 
het Hofplein is zeer onaantrekkelijk, deze is smal, anoniem 
en slecht zichtbaar. Zeker met de toekomstige ontwikkeling 
van het Hofplein ligt er een kans om deze verbinding veel 
betekenisvoller en krachtiger te maken. 

De verbinding tussen Doelstraat en Hofplein moet 
prominent worden aangezet. In deze verbinding ontstaat 
de mogelijkheid om écht te vergroenen, dit wordt de 
‘special’ van deze verbinding. Het groen kenmerkt zich door 
robuuste plantvakken met sierbeplanting die tevens op de 
randen als zitplekken en rustmoment kunnen fungeren. 
Een logisch spel van deze vakken geleidt mensen door 
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prettige ruimtelijke doorgang voor de gebruiker. 
Verder kan de lineaire verbinding tussen de twee 
kunstwerken nog beter versterkt kunnen worden in de 
vorm van een nog ruimtelijkere verbinding tussen de twee 
kunstwerken en een betere oversteek ter hoogte van 
het Haagseveer. Deze koppeling kan een schitterende 
aanvulling zijn op de verbinding tussen de verschillende 
verblijfsplekken rond deze omgeving. Dit kan vanuit 
deze plek een voorentree naar de Nieuwe ontwikkeling 
Pompenburg worden en een logischere en aantrekkelijkere 
doorgang richting de Sint Jacobsplaats.

UITGANGSPUNTEN
 » Het definitieve inrichtingsplan Coolsingel is 

bindend ter hoogte van de RISE.

 » Het toekomstige ontwerp voor het Hofplein vormt 
een eigen entiteit met bijbehorend ontwerp- en 
inrichtingsprincipes.

 » Coolsingel en Hofplein vormen qua inrichting de 
specials en zijn afwijkend op de Rotterdamse 
Stijl.

 » Overige aangrenzende straten worden 
ontworpen conform de Rotterdamse Stijl en 
kennen een verbijzondering in groen.

 » De verbinding tussen Hofplein en de Doelstraat 
wordt een prominente doorgaande openbare 
verbinding.

 » In de nieuwe verbinding is groen een belangrijk 
leidmotief.

 » De nieuwe verbinding heeft het karakter van 
een beschutte verblijfsplek, als overloop van het 
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6 De RISE op een interessant knoppunt van toekomstige en bestaande 
verblijfsplekken. Bron: afdeling landschap, gemeente Rotterdam

de straat en richting de entrees van de gebouwen. In de 
plantvakken en in de verharding is genoeg groeiruimte 
voor het plaatsen van 3e en 2e grootte bomen. Deze 
bomen vormen een arboretum van diverse soorten met 
uiteenlopende sierkenmerken en seizoensbeleving. Het 
is van belang dat het geplande glazen dak van deze 
verbinding op een zo hoog mogelijk niveau wordt geplaatst, 
minmaal  op een hoogte van 18 meter boven maaiveld. 
De doorgang oogt open en transparant. De verbinding is 
altijd openbaar en wordt op de koppen niet afgesloten. 
De plek kan met deze ingrepen naast verbinding zelfs 
een kleinschalige aantrekkelijke verblijfsplek worden. Het 
wordt hiermee een uitloop van het nieuwe Hofplein en 
onderdeel van een scala aan diverse verblijfsplekken in de 
omgeving (afb 6)

De huidige Doelstraat zelf zal een minder uitbundige invulling 
krijgen, maar er moet wel ruimte zijn voor kleinschaligere 
ingrepen die zorgen voor klimaatbestendigheid, denk aan 
een verharding die klimaatadaptief is. Objecten en groen 
gaan in deze ruimte niet de hoogte in i.v.m. de aanwezigheid 
van een beeldbepalend object: het kunstwerk Tor und Stele, 
reeds aanwezig in de Doelstraat. Wandelen en fietsen staat 
in de Doelstraat centraal. Het is het onderzoeken waard of 
de inritten naar logistieke- en parkeerentrees gevonden 
kan worden buiten de Doelstraat.

Het is van belang dat de ruimtelijkheid in de Doelstraat 
gewaarborgd blijft. Gezien het formaat van de nieuwe 
ontwikkeling, is behoud van de huidige breedte van de 
Doelstraat gewenst. De straat houdt dan voldoende maat 
voor alle toekomstige functies, zoals een doorgaande 
fiets- voetverbinding, entree voor parkeren en logistiek, 
opstellen voor calamiteiten en ME, maar bovenal een 

Hofplein.

 » De Doelstraat heeft een terughoudender 
karakter.

 » De nieuwe verbinding en Doelstraat zijn 
langzaamverkeer straatjes en maken connectie 
met omliggende verblijfsplekken.

 » Een beter oversteek over de Pompenburg en 
Haagseveer zijn hierbij van belang en dienen 
nader te worden onderzocht.

ONDERZOEKSVRAGEN
 » Kan de Doelstraat helemaal autovrij worden en 

de logistieke entrees gezocht worden buiten de 
Doelstraat?
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Kunst in de openbare ruimte

Tor und stele
Günter Förg heeft in het straatje tussen het Hoofdbureau 
van Politie en andere hoge gebouwen een groots gebaar 
gemaakt met ruw brons en glimmend gepolijst zwart 
marmer. Een Tor (poort) in de openbare ruimte herinnert 
aan de Arc de Triomphe en de Brandenburger Tor, en 
een stèle (oorspronkelijk een Griekse grafzuil) hoort bij 
de klassieke stoffering van grootstedelijke pleinen. Het 
derde element van het werk zijn de bruingele tegelvlakken 
op de grond. Het werk past in de minimalistisch abstracte 
schilder- en beeldhouwkunst van Förg. Het kunstwerk 
strekt zich uit over de lengte van de Doelstraat. Hoewel 
de ruimtes tussen de objecten niet als onderdeel van het 
kunstwerk zijn benoemd zijn de lege tussenruimte van 
vitaal belang. Het kunstwerk is benaderbaar. Aan beide 
zijden is er een doorgangsruimte van 5-5,5m. De hoogte 
van de tor is ongeveer 9 meter. De omringende gebouwen 
zijn ongeveer 3 keer zo hoog. Maat en schaal: het werk, 
met financiering vanuit het politiebureau, is precies voor 
deze corridor gemaakt, dus locatiespecifiek. In lineaire zin 
gaat het werk ook een relatie aan met de Nieuwe Delftse 
Poort.

De Nieuwe Delftse poort
Kunstenaar Kraat maakte een reconstructie van de oude 
stadspoort, deze werd verwoest tijdens het bombardement 
in 1940. Hij heeft de contouren van de poort duidelijk 
zichtbaar gehouden. De poort met het karakter van een 
kunstwerk in aanbouw staat symbool voor het feit dat 
Rotterdam nog steeds aan het bouwen is. Op de oude poort 

stonden vier personificaties: de personificatie van Handel 
en Verkeer, de stedenmaagd, de Maas en de Rotte. Deze 
figuren keerden gestileerd terug op de moderne poort. Dit 
beeld laat door de verbeelding van de oude stadspoort het 
Rotterdam van de 18e eeuw zien. Maar destijds waren 
stadspoorten ook al niet regulier meer en hadden ze de 
functie om de stad te verdedigen al verloren. In die zin was 
de poort toen ook al een soort folly. De poort is een open 
architectonische staalconstructie geverfd in rode menie 
met overblijfselen van de Oude Delftse poort op sokkels.

De relatie tussen de twee kunstwerken is van groot belang. 
Deze zijn op elkaar uitgelijnd, deze as heeft ook relatie 
met het torentje van het stadhuis. Deze hartlijn is bindend 
en ontworpen naar de plek. Tevens de symetrische 
opstelling tussen de rooijlijnen hoort bij het ontwerp van 
het kunstwerk.

 UITGANGSPUNTEN
 » Kunstwerk Tor und Stele is voor de plek 

ontworpen, de breedte van de Doelstraat zoals 
nu aanwezig moet worden behouden.

ONDERZOEKSVRAGEN
 » Het CBK komt met aanvullende 

randvoorwaarden voor dit kunstwerk.

Kunstwerk Tor und Stele

Kunstwerk de Nieuwe Delftse Poort Beeld © Max Dereta
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Groendak
De nieuwe daken krijgen een groen karakter waarbij met 
de peiluitgifte rekening wordt gehouden met het plaatsen 
van de juiste substraatlagen. De substraatlagen hebben 
een dikte waarbij het mogelijk is om bomen van de derde 
grootte te plaatsen, zodat de deze ook echt levensvatbaar 
zijn. Vanaf de straat gezien is er levendigheid op het dak en 
het groen is zichtbaar. Mensen zitten zichtbaar aan de rand 
en genieten van een drankje, beschut en besloten tussen 
weelderig bloeiende sierborders en bomen. De daken 
zouden bij uitstek gebruikt kunnen worden voor publieke 
functies, een skybar aan de Coolsingel of rooftopbar met 
terras op één van de torens. Uiteraard kunnen de daken 
ook een gedeelde buitenruimte worden van meerdere 
appartementen. In een vervolg stadium dient dit verder 
onderzocht en uitgewerkt te worden.

Verder draagt het dak bij aan de stadsecologie. De 
beplanting draagt bij aan een goed leefklimaat voor 
bepaalde doelsoorten. Het dak is waterbufferend en 
gekoppeld aan meteorologische data. Het water kan in 
tijden van droogte worden vastgehouden en gebruikt 
worden voor beregening van planten. In tijden van grote 
regenval kan het water vertraagd worden afgevoerd, om 
zo overbelasting op het straatniveau te voorkomen.

UITGANGSPUNTEN
 » Het groen dakgroen draagt bij aan ecologie.

 » Het groen draagt bij aan een slimme buffer en 
vertraagde afvoer van hemelwater.

 » De groendaken zijn gelaagd en ingericht als 
dakpark.

 » Het groendak herbergt een afwisseling aan 
openbare en private functies.

ONDERZOEKSVRAGEN
 » Haalbaarheid van een (extensief) groendak 

op de hoogste toren dient nader te worden 
onderzocht.
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Uitgangspuntenkaart

Bron: afdeling landschap, gemeente Rotterdam
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Verkeersstructuur. Bron: afdeling mobiliteit, gemeente Rotterdam
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Mobiliteit

De RISE is gelegen op een bijzondere locatie van de stad.
Als verbindende plek sluiten belangrijke stadsassen aan
op het Hofplein. Waarbij de Coolsingel momenteel wordt
afgerond met meer ruimte voor de voetganger en de fiets
zijn er vergelijkbare plannen voor het Hofplein. De verkeers-
functie wordt daarbij ter discussie gesteld ten faveure van
langzaam verkeer en de verblijfsfunctie. Op termijn heeft
dit ook gevolgen voor de verkeersfunctie van Pompenburg. 
Deze ontwikkelingen in het achterhoofd houdende zijn er 
mogelijkheden om de RISE aan te laten sluiten binnen de 
ambitie van meer fiets en voetganger in het Rotterdamse 
centrummilieu. Waar het Hofplein de ruimte probeert te 
bieden verwachten we dat de RISE de katalysator kan zijn 
om de fietser en voetganger te lokken. Ruimte, attracti-
viteit en het benutten van de locatie zullen tot een diverse 
openbare ruimte leiden.

• De Coolsingel is een centrumstadsas in de stad. Dit 
betekent dat gemotoriseerd verkeer de weg niet mag 
verlaten om te laden/lossen. Eenzelfde onmoge-
lijkheid om gemotoriseerd het openbaar gebied 
te betreden geldt voor het kruispunt Hofplein en 
Pompenburg.

• Gemotoriseerd verkeer betreedt daarmee via de 
erftoegangswegen aan de zuid en oostzijde de 
ontwikkeling.

• De ontsluiting van auto en fietsparkeren vanuit 
de ontwikkeling mag evenals de bevoorrading 
geen negatief effect hebben op het onderliggend 
wegennet.

• De Haagseveer vormt een centrumfietsas in 
noord-zuid richting en daarom dient gemotoriseerd 
verkeer goed ingepast te worden rondom deze 
ontwikkeling.

• De Doelstraat is op dit moment niet beschikbaar 

voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Vanwege 
de locatie in het netwerk dient dit in stand te worden 
gehouden, om zodoende sluipverkeer te weren dat 
het Hofplein wil mijden.

• Een zo kort mogelijk gebruik van de openbare ruimte 
door gemotoriseerd verkeer in de Doelstraat volgt de 
ambitie van de Rotterdamse MobiliteitsAanpak die 
de voetganger en fietser zoveel mogelijk ruimte wil 
bieden.

• De Doelstraat kent op dit moment een pleinfunctie 
die beperkt in gebruik is door langzaam verkeer. Met 
de komst van extra programma is de verwachting 
dat het openbaar gebied voornamelijk van nut 
wordt voor voetganger en fietser. De inrichting dient 
hierin te voorzien, zodat deze locatie als stepping 
stone fungeert tussen binnenstad richting Hofplein, 
Pompenburg en Meent.

Verkeersstructuur (voetganger, fiets, auto, vrachtwagens/touringcars, overige)
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UITGANGSPUNTEN 

Lopen
• Station Rotterdam Centraal is op 700 meter gelegen 

van de ontwikkeling. Dit betekent dat de ontwikkeling 
in de nabijheid ligt van een belangrijke openbaar 
vervoershub.

• Ook de rest van de stad is goed beloopbaar. 
Een lopende levensstijl wordt gepromoot door 
een logische routering in het pand, gevoel van 
thuiskomen bij de bezoekers, rustpunten onderweg 
naar de woning.

• Het ontwerp wordt beoordeeld aan de hand van de 
'ontwerpwijzer voetganger'.

• Het gebouw dient voor zo min mogelijk windhinder 
bij voetgangers en fietsers te zorgen.

• Het gebouw biedt een veranderend element in de 
plint dat de voetganger telkens weet te bekoren.

Fiets
• De fiets moet worden gezien als het standaard 

vervoersmiddel voor de RISE.

• Een kwalitatieve aankleding en de interne routering 
(vanuit de liften) dient dit te benadrukken.

• Fietsvoorziening komt uit op een logische wijze in de 
openbare ruimte.

• De fietsvoorziening wordt op een bereikbare en 
veilige plek het pand in geleid.

• Wildstallen van fietsen dient zoveel mogelijk te 
worden voorkomen door voor de verschillende 
woontorens toegankelijke voorzieningen te creëren 
op korte afstand. 

• De fietsenstalling is ook bereikbaar, toegankelijk en 

aantrekkelijk voor bezoekers van de RISE.

• De fietsenstalling wordt ingericht vanuit een 
menselijke maat, in plaats van de gedachte achter 
een parkeergarage. Dit betekent dat ontwerpprin-
cipes vanuit de voetganger ook worden toegepast in 
de fietsenstalling.

• De fietsenstalling geeft antwoord op verdere elektri-
ficering van het fietsenpark

• De fietsenstalling moet voorbereid zijn op buitenmo-
delfietsen.

• De fietsenstalling heeft een ruimte waar duurdere 
(race)fietsen veilig kunnen staan.

• Vanuit de appartementen en liften is het fietspar-
keren via een directe route bereikbaar.

Openbaar vervoer
• Naast een goede beloopbaarheid van Rotterdam 

Centraal is de ontwikkeling gelegen aan tram- en 
metrohaltes. Deze verbindingen zorgen voor een 
uitstekende bereikbaarheid binnen de stad en regio. 

Mobiliteitsconcept
• Het mobiliteitsconcept is gebruiksvriendelijk. Dit 

betekent dat het concept aansluit op het mobiliteits-
profiel van de gebruikers:

• Routering richting het mobiliteitsconcept is helder 
benoemd in het pand en kent een logische, directe 
verbinding.

• De mobiliteitshub(s) moet(en) voor alle gebruikers 
een realistische optie zijn. Dit betekent dat het 
mobiliteitsconcept goed bereikbaar en via een 

aantrekkelijk route kan worden benaderd uit alle 
torens.

• De gebruiksvriendelijkheid van het mobiliteits-
concept kan worden verhoogd door middel van 
valetparking of een mobiliteitsmeester.

Parkeren
Voor deze ontwikkeling geldt de gemeentelijke beleidsre-
geling Parkeernormen uit 2018. Hierin is opgenomen
dat het parkeervraagstuk veroorzaakt door de bouw van 
woningen en ander vastgoed op eigen terrein dient
te worden opgelost. De ontwikkeling ligt op relatief korte
afstand (400-800m) van het Centraal Station waarmee
de mogelijkheid ontstaat om de parkeereis voor auto's 
met 40% te verlagen. Het beleidsstuk noemt verder het 
stimuleren van alternatieven van persoonlijk autobezit als 
optie om de parkeereis te verlagen. De beleidsregeling 
noemt daarnaast kwantitatieve en kwalitatieve eisen t.a.v.
fietsparkeren.
• De entree van de parkeergarage is zo direct mogelijk 

bereikbaar vanaf de omliggende verkeersstructuur.

• De opzet van de parkeergarage volgt de 
NEN-normen voor parkeergarages.

Logistiek / expeditie
• Alle hoofdentrees van de woontorens dienen op 

korte afstand worden te voorzien van een laad/los 
reservering voor verhuisdiensten, pakketdiensten of 
calamiteiten. Deze laad/losreservering dient goed 
ingepast te worden in de buitenruimte, waarbij het 
veilig aanrijden van belang is.

• De hoofdentree wordt benaderd via de kortste 
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afstand tussen de liftschacht en een entree met 
bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer.

• De plaatsing van de entree met brievenbussen dient 
op een goed bereikbare locatie te zijn voorzien.

• De aflevering van de pakketdiensten krijgt een 
passende locatie in de buitenruimte.

• Gelet op de verwachte groei van pakketdiensten 
dient een efficiënte afleverwijze ingepast in het pand. 
Een centraal punt voor pakketdiensten versnelt de 
bezorging en is er minder kans dat een bezorger 
terug moet komen.

• Logistiek kenmerkt zich doorgaans door grotere 
voertuigen. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 
dienen zwaar verkeer en langzaam verkeer 
(voetgangers en fietsers) zoveel mogelijk te worden 
gescheiden via ruimte of inrichting.

• Als de Doelstraat naar verwachting slechts beperkt 
in gebruik is voor gemotoriseerd verkeer zal de 
openbare ruimte mogelijkheden moeten verkrijgen 
om op een veilige wijze te keren.

Aan-/afrijroutes politie
De Haagseveer vormt de standaard ontsluiting voor
het wegrijden van de politie en zal ruimtelijk worden 
voorbereid zodat men te allen tijde kan uitrukken.

Voorrijfunctie Hotel
Uitbaters van luxere hotels vragen vaker om een voorrijd-
functie voor een geloofwaardige service.

ONDERZOEKSVRAGEN

• De gemeente onderzoekt wie de gebruikers zijn van 
de wijkstallingsgarage Haagseveer, en op welke 
wijze deze bestaande gebruikers in de nieuwe 
ontwikkeling worden meegenomen. 

• De gemeente onderzoekt de noodzaak voor het 
opnemen van een publieke fietsenstalling op deze 
locatie

• Het mobiliteitsconcept wordt in samenwerking met 
de afdeling Mobiliteit van de Gemeente Rotterdam 
verder vormgegeven, zodat aannemelijk kan worden 
gemaakt dat er een realistisch concept ligt voor de 
bewoners en bezoekers. Hierbij worden ondermeer 
volgende vragen beantwoord: 

 » Wat is het verplaatsingspatroon van de 
doelgroepen?

 » Welke reizen maken deze doelgroepen?

 » Welke reizen van eigen autobezit kunnen worden 
afgevangen met het mobiliteitsconcept?

 » Op welke wijze kan worden bijgestuurd als dit 
naar de toekomst niet blijkt te kloppen?

 » Tot op welk niveau is voorzien in MaaS voor 
deze bouwontwikkeling, en op welke wijze blijft 
men aangehaakt bij de nieuwste inzichten en 
best-practice?

• De gemeente verwacht een voorrijdfunctie wanneer 
een 4/5-sterren hotel zijn intrekt neemt in het pand. 
Het contractueel wegnemen van deze ruimtedruk of 
het ontwerp zal faciliteren van deze ruimtelijke vraag.  
De gemeente onderzoekt welke mogelijkheden 

hiervoor het meest realistisch zijn. 

• Er is nog niet nagedacht over hoe logistiek 
voldoende dichtbij de bestemmingen in het gebouw 
kan komen. Het plan moet zo opgezet zijn dat er 
geen logistiek verkeer vanaf de stadsboulevards 
(Coolsingel en Pompenburg) ontstaat.

• De Coolsingel blijft het centrale punt voor enkele 
binnenstedelijke evenementen in Rotterdam. Bij 
het realiseren van een passage in de ontwikkeling 
van RISE zal de politie aangeven op welke wijze dit 
gebied benut dient te worden voor crowd control.

• De Doelstraat wordt nu ook voor opstellen van ME 
gebruikt. Onderzocht moet worden of de parkeeront-
sluiting samengaat met deze functie en hoe hier nog 
meer rekening mee gehouden moet worden in het 
plan.

• Nader onderzoek lijkt noodzakelijk om te zien 
hoe de kruising Haagseveer – Pompenburg in de 
toekomstige situatie verkeerstechnisch goed zal 
functioneren. De plannen voor het Hofplein zijn sterk 
gekoppeld aan de potentiële vormgeving van dit 
kruispunt.



CONCEPT Ambitiedocument RISE - 54

Figuur 2. 'Steppingstones'  in netwerk van kleine leefgebieden om 
bestaande leefgebieden te vergroten. (www.greendealgroenedaken.nl)

Biodiversiteit is de basis van een gezonde leefomgeving. 
Plaagdierbestrijding, het voorkomen van ziektes in planten 
en bomen, een goede waterhuishouding, CO2 vermin-
dering en fijnstof vermindering zijn allemaal terug te leiden 
naar een goede biodiversiteit in de stad. Het belang van 
biodiversiteit voor een gezond en evenwichtig ecosysteem 
in de stad is onderdeel van de Visie Openbare Ruimte 
van de gemeente Rotterdam. Doel is om een volledig en 
robuust ecosysteem in de stad te realiseren. Dit is mogelijk 
door sterke verbindingen te creëren, waardoor uitwisseling 
kan plaatsvinden tussen ecologisch waardevolle gebieden. 
Alle nieuwbouw- en openbare ruimte projecten dienen 
daarom hun bijdrage te leveren door bijzondere aandacht 
voor natuurinclusief bouwen. 

Missing link Lijnbaankwartier
Het Lijnbaankwartier vormt een ‘missing link’ in de 
ecologische structuur van de binnestad. Door de ontwik-
kelingen in het noordelijke Lijnbaankwartier, waaronder 
de RISE ontwikkeling, ontstaat de kans om de noorde-
lijke corridor langs de Hofbogen te verbinden met de 
zuidelijke tak die via de Westersingel doorloopt naar het 
Park. De noordzuid structuur is de ecologische hoofdroute 
en verbind grote groene gebieden. Daarnaast zijn er 
substructuren zoals bomenlanen en watergangen, die 
zoveel mogelijk aansluiten op de hoofdstructuur.  

Stepping stones
Het verbinden van de ecologische structuur in de 
bestaande binnenstad is niet mogelijk door de aanleg 
van grote oppervlaktes. Maar door de juiste combinatie 
van groene ‘stepping stones’ kan de structuur voldoende 
versterkt worden om als corridor voor de uitwisseling van 
planten en beesten tussen verschillende groengebieden 

te functioneren/een functionele verbinding te maken. De 
onderlinge afstemming van de stepping stones is van groot 
belang voor het slagen van de maatregelen:

1. Vergroten 

Zoveel mogelijk functioneel groen toevoegen in het 
straatbeeld, op de daken, aan de gevels.

2. Zichtbaarheid 

Beestjes gaan of vliegen af op wat ze zien. Afstanden 
en hoogteverschillen zijn belangrijk om groene plekken 
onderdeel te maken van de structuur.

3. Wie lust wat en waar? 

De beplanting moet afgestemd zijn op beestjes die er 
daadwerkelijk komen.

4. Mix van rust en reuring

Er zijn beesten die rust nodig hebben om bijvoorbeeld te 
broeden, maar andere hebben baat bij dubbelgebruik van 
groene plekken om een korreltje mee te pikken.

5. Versterken wat er al is 

Doelgericht fourageerplekken inrichten om de populatie 
van al aanwezige soorten in het gebied te versterken 
zoals de huismus en vleermuizen. 

Doelsoorten
Doelsoorten(groepen) in de stedelijke omgeving omvatten 
voornamelijk insecten (vlinders, bijen, bodeminsecten), 
vleermuizen (gebouw bewonend) en vogels, zoals 
huismus, gierzwaluw en koolmees. Voor alle doelsoorten 
dienen volgende functies aanwezig te zijn in iedere (deel)

Ecologie

Figuur 1. Beoogde ecologische verbindingslijn tussen het Noorderkanaal 
en de Nieuwe Maas. Bron: afdeling landschap, gemeente Rotterdam
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Ecologie

projectlocatie om een lokaal ecosysteem te faciliteren:
• Voortplantingslocatie (vleermuiskasten, nestkasten 

voor vogels en dichte, rustige struiken)

• Veiligheid (verschuilplekken, zoals struiken, bomen, 
takkenrillen)

• Voedsel (planten en bomen met bloemen, zaden en 
bessen)

• Verbinding (bijvoorbeeld bomenrijen, hagen of 
gevelgroen   gericht op omringend groen)  

Beoordeling
Voor de projectlocatie dient een plan voor de biodiver-
siteit opgesteld te worden. Het plan wordt door een 
stadsecoloog van de gemeente Rotterdam beoordeeld 
op de toegevoegde waarde voor de biodiversiteit van de 
gewenste ecologische verbinding (figuur 1), de samenhang 
van de ecologische functies en voldoende leefgebied 
voor de soorten die eerder zijn benoemd. Hieronder zijn 
maatregelen benoemd die een grote impact op de biodiver-
siteit hebben. Ook zijn eisen van diverse doelsoorten 
meegegeven om in te kunnen schatten waar welke 
vorm van biodiversiteit gerealiseerd kan worden. Echter 
ieder project is anders en er zijn creatieve en maatwerk 
oplossingen nodig om de gezonde stad te realiseren. 

Daken
Alle daken van gebouwen of gebouwdelen dienen een 
ecologische functie te hebben. 
• Daken onder de 30 meter hoogte zijn beplant met 

zo veel mogelijk inheemse beplanting die variërt 
in hoogte en dichtheden om allen te voorzien in 

bloemen, zaden of bessen. 

• Een oppervlak van ten minste 20m2 binnen het 
(deel)projectgebied bestaat uit bomen en/of struikve-
getatie van ten minste 2 meter hoog en geeft rust en 
verblijfsfunctie voor een grote groep soorten.

• Ieder dak dient ten minste in één vorm van verblijf-
plaats voor insecten te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld 
een insectenhotel, dood hout of stenenhoop zijn.

• Daken boven de 30 meter kunnen ook groene 
daken bevatten. Echter dient hierbij een verbinding 
te worden gemaakt met lagere daken, zodat 
diersoorten op deze daken terecht kunnen komen. 
Dit kan in de vorm van gevelgroen overgaand in 
dakgroen, waardoor het zichtbaar is voor soorten dat 
er meer leefgebied aanwezig is op grotere hoogten.  

• Daken zonder groene functie dienen ten minste 
nestgelegenheid aan te bieden voor de slechtvalk.

• Er dienen rustige locaties ingericht te worden waar 
dieren kunnen verblijven zonder grote verstoring 
door de aanwezigheid van mensen. Kies daarom 
voor enkele robuuste groenvlekken en niet voor 
smalle haagjes tussen terassen.

• In ieder (deel)project dient beplanting aanwezig te 
zijn die samen het gehele jaar door in nectar voorziet 
(bloeiende planten door het hele jaar heen).

Gevels
• Gebouwen dienen ten minste in de verbindings-

richting (figuur 1) groene gevels te bevatten. 

• In gevels onder 9 meter dient nestgelegenheid 
aanwezig te zijn voor ten minste huismus en 
algemene broedvogels, zoals koolmees en 

pimpelmees. 

• Boven 9 meter hoogte dient nestgelegenheid 
aanwezig te zijn voor gierzwaluw. 

• Indien er een gevel naast een groen dak aanwezig 
is dient hier tot maximaal 9 meter boven het groene 
dak in de gevel nestgelegenheid voor algemene 
broedvogels, zoals koolmees en pimpelmees 
gerealiseerd te worden.  

• Tussen 3 meter en 20 meter hoogte moeten diverse 
vleermuisverblijven worden gerealiseerd voor 
zomer-, paar-, winter- en kraamverblijffuncties. 

• Boven de 20 meter hoogte dienen enkele verblijven 
te worden gerealiseerd voor de tweekleurige 
vleermuis. Kasten zijn gevarieerd aan te brengen, 
zodat zij kunnen fungeren als zomer-, paar-, winter- 
en kraamverblijffuncties.

• Geïntegreerde nest- of verblijfplaatsen worden 
geprefereerd boven inbouwkasten. Dit houdt in dat 
spouwmuren opengesteld worden voor vleermuizen 
of dakranden zodanig worden ontworpen dat deze 
toegang bieden voor vogels. 

• Alle verblijven dienen op een duurzame manier te 
worden geïntegreerd.

Inspiratie en aanvullende informatie:
• Vleermuisvriendelijk bouwen – Landschapsbeheer 

• Flevoland, Zoogdierenvereniging en Tauw

• Natuurinclusief bouwen en ontwerpen in twintig ideeën - 
Gemeente Amsterdam

• Puntensysteem voor groen-en natuurinclusief bouwen - 
gemeente Den Haag)

• Green Deal Groene Daken_Handreiking-Natuurdaken
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Het ontwerp wordt beoordeeld op duurzaamheid aan de 
hand van de Hoogbouwvisie, Duurzaamheidskompas en 
Vuistregels Bouwen Binnenstad. Duurzaamheid in het 
gebouw wordt gemonitord met een duurzaamheid (certifi-
cerings)instrument. Dit geldt zowel voor het ontwerp als in 
de beheerfase. 

Keuze daarvan (denk aan GPR, BREEAM) is aan de 
ontwikkelaar. In overleg met de gemeente wordt de 
doelstelling bepaald en opgenomen in de in het vervolg op 
te stellen Nota van Uitgangspunten.  

We verwachten een basisniveau van duurzaamheid op 
de verschillende thema’s zoals die hieronder worden 
benoemd. Naast dit basisniveau verwachten we een 
aantal projectambities (minimaal drie) die de stadsambities 
overstijgen. Drie of meer ambities waarmee dit ontwerp 
zich echt duurzaam kan onderscheiden van de andere 
ontwikkelingen in de omgeving.

1.   Energietransitie
a. Bronnen (warmte en elektriciteit)
Het gebouw is aardgasvrij. Het ligt in concessiegebied. 
Gebruik van stadsverwarming is het uitgangspunt, uitzon-
dering hierop is alleen mogelijk als er een vergelijkbaar 
duurzaam alternatief gevonden kan worden. 
Koeling is belangrijk, hiervoor dient een duurzame bron 
gevonden te worden. 
Het gebouw voorziet zoveel mogelijk in zijn eigen energie-
behoefte. Het toepassen van vernieuwende maatregelen 
voor het opwekken van energie in hoogbouw wordt 
gestimuleerd. Door de hoogte van het gebouw kan 
mogelijk wind gebruikt worden om energie op te wekken, 
maar ook geïntegreerde en mee-ontworpen zonnepanelen 
in de (zuid)gevel kunnen bijdragen aan de energievraag 
van het gebouw. Daarnaast heeft hoogbouw een mix aan 
functies die op verschillende momenten of gelijktijdig, 
warmte óf koeling of beide tegelijk, nodig hebben. Slim 
schakelen tussen warmte en koude binnen een gebouw 
kan het energieverbruik verder terugdringen.
Ontwerp een collectief energiesysteem met andere 
ontwikkelingen in de buurt. Meerdere hoogbouw ontwik-
kelingen, kunnen goed op elkaar aangesloten worden om 
optimaal vraag en aanbod te verdelen. Afstemming met de 
omgeving is essentieel. 

b. Opslag
Onderzoek mogelijkheden om energie (warmte en elektri-
citeit) op te vangen om piekmomenten op te kunnen 
vangen Dit kan mogelijk gecombineerd worden met een 
ambitieus mobiliteitsconcept.  

c. Gebruik
Het gebouw wordt ontworpen op een lage energievraag. 
De oriëntatie, vorm en schil van een gebouw spelen een 
belangrijke rol in de energiehuishouding, evenals de instal-
laties, de inrichting en de manier waarop een gebouw wordt 
gebruikt. De inval van zonlicht moet een belangrijke rol 
spelen bij de vormgeving van gebouwen. Ramen die open 
kunnen zorgen voor natuurlijke ventilatie. Wind gebruiken 
om energie op te wekken en voor natuurlijke koeling. 
Hemelwater kan dienstdoen als secundaire watervoor-
ziening. Diepliggende ramen leveren zon in de winter 
en schaduw in de zomer. Een dubbele gevel zorgt voor 
stilstaande lucht en maakt op grote hoogte aangename 
buitenruimtes mogelijk.

d. Mobiliteit
Zie advies mobiliteit. Belangrijke thema’s: MaaS, laadpalen, 
minimale hoeveelheid parkeerplaatsen, ruimte voor fietser 
en voetganger. 

2. Circulair
a. Flexibiliteit
Nadenken over toekomstige transformaties tijdens het 
ontwerp van een hoogbouwinitiatief is essentieel. Denk 
bijvoorbeeld aan het verticale leidingtransport, het 
energienetwerk binnen een toren, verdiepingshoogte, 
vluchtroutes, vloeroppervlaktes, mogelijkheden voor 
buitenruimte, mogelijke overmaat van inpandige ruimtes, 
liften, et cetera.  

Duurzaamheid
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ONDERZOEKSVRAGEN
• Keuze minimaal drie projectambities die de stadsam-

bities met betrekking tot duurzaamheid overstijgen.

• Keuze duurzaamheid (certificerings)instrument zoals 
GPR, BREEAM.

b. Materialen
Materialen van het oorspronkelijk gebouw worden 
hergebruikt of gerecycled. Deze materialen kunnen 
hergebruikt worden in het nieuwe ontwerp (voorkeur), 
bij een bouwproject in de directe omgeving of verder 
weg. Afstemming met ontwikkeling van gebouwen in de 
omgeving is hiervoor belangrijk. In afspraak met andere 
ontwikkelingen wordt een gezamenlijke, compacte tijdelijke 
bouwhub opgezet. Het nieuwe gebouw gebruikt een 
materialenpaspoort. Verbindingen worden zoveel mogelijk 
demontabel gemaakt zodat de waarde van materialen 
maximaal blijft. 
Materialen worden geselecteerd op basis van hun milieu-
impact.  

c. Afval
Er wordt ‘slim’ en ‘sociaal’ gesloopt. 
Het is niet meer vanzelfsprekend (juridisch afdwingbaar) 
dat al het afval dat ontstaat tijdens de gebruik fase 
inpandig een plek krijgt. Dit betekent een grotere aanslag 
op de buitenruimte als er niks geregeld wordt. Nadenken 
over nieuwe afvalsystemen voor hoogbouw vraagt om een 
kader waarbij circulariteit, gemak en inpassing belangrijk 
zijn. Aan het begin bij het ontwerpen van hoogbouw is 
het van belang stil te staan bij het ruimtebeslag van een 
systeem binnen het gebouw.  
   

3. Klimaat bestendig
a. Klimaat adaptatie
In alle gebieden waar hoogbouw mogelijk wordt gemaakt 
zijn oplossingen nodig voor klimaatproblemen. Op alle 

locaties is er actie nodig op het bergen van hemelwater. 
Uitgangspunt is dat een gebied een bui van 70 millimeter 
per uur moet kunnen bergen. De plot waar hoogbouw 
wordt gerealiseerd draagt hieraan bij. Dit betekent dat er 
een ruimte is die kan dienen als waterbuffer; dit kan het 
dak zijn of/ en een oplossing in de directe buitenruimte die 
mede vanuit het gebouw wordt gerealiseerd als compen-
satie zoals een waterplein of een andere locatie in de 
directe omgeving. .. 
Daarnaast is er in (hoog)stedelijk gebied sprake van 
hitte-eilanden. Door het gebrek aan (grootschalig) groen en 
veel verharding is de temperatuur hier hoger, op sommige 
plekken zelfs bijna 10 °C warmer dan in andere gebieden 
in Rotterdam. Hiermee dient rekening gehouden te worden 
in het ontwerp. Gedacht kan worden aan het vergroenen 
van daken of natuurlijke ventilatie om het gebruik van 
airco’s te beperken. 

b. Groen & ecologie 
In Rotterdam gaan we flink veel groen toevoegen. Er dient 
rekening te worden gehouden met flora en fauna bij de 
ontwikkeling van het gebouw; natuur inclusief bouwen. 
Voor de verschillende wijken in de stad is er een overzicht 
gemaakt van te nemen maatregelen. Zie hiervoor het 
hoofdstuk ecologie.  

c. Multifunctioneel dakgebruik  
Het daklandschap moet een combinatie van functies 
bevatten, waar vanzelfsprekend alle noodzakelijke 
technische zaken goed zijn ingepast. Elk dak combineert 
minimaal twee functies. Voor de gebieden in de 
hoogbouwzone ligt de focus vooral op: groen, gebruik, 

water en energie. Op de lagergelegen daken is een gebruik 
functie wenselijk, in combinatie met groen en water. Bij 
hogere daken is dit wind- en veiligheid technisch lastig en 
ligt de nadruk dus meer op groen, water en energie. 

4. Gezonde leefomgeving
In ruimtelijke plannen krijgen we steeds vaker te maken 
met tegenstrijdige ruimteclaims, alsook conflicterende 
wensen en belangen tussen bedrijvigheid en wonen, 
bouwen en groen, en vervoer en woongenot. Dit vraagt 
om keuzes, waarbij een gezonde leefomgeving nadruk-
kelijk een rol moet spelen bij de belangenafwegingen. Een 
gezonde leefomgeving biedt kansen voor de realisatie 
van hoogwaardige plannen en aantrekkelijke gebieden. 
Ook biedt aandacht voor een gezonde leefomgeving 
meerwaarde voor andere opgaven. 
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tuatie zoals een overstroming. 

• Inzetten van kunst t.a.v bewustwording van 
resilience thema’s (biodiversiteit, veiligheid, 
gelijkheid), sociale cohesie maar ook functioneel 
als vluchtroute. Zie voorbeeld New Or-leans: 
https://www.nola.gov/resilience-sustainability/
areas-of-focus/green-infrastructure/national-disas-
ter-resilience-competition/gentilly-resilience-district/

• Rekening houden met stroomcircuits in relatie tot 
hevige storm en wateroverlast volgens richtlijnen 
waterrobuust bouwen (bv https://edepot.wur.
nl/13154)

• Stimuleren van social resilience door middel van 
participatie van bewoners in het creëren van 
voorzieningen (bv.ontmoetingsplekken), daarbij 
is het noodzakelijk om bestaande structuren en 
relaties te stimuleren/faciliteren en eigenaarschap bij 
bewoners te versterken. 

• Zoveel mogelijk gebruik van lokale materialen om 
transport te beperken en lokale onder-nemers te 
ondersteunen.

• Inzetten van groen ter bevordering van biodiversiteit 
en het tegengaan van geluidsover-last, luchtveront-
reiniging, graffiti en vandalisme (green envelopes 
Green building enve-lopes) 

• Bevorderen van gelijke kansen en toegankelijkheid; 
bijvoorbeeld voldoende voorzieningen beschikbaar 
stellen die voor iedereen toegankelijk.

Een weerbare en veerkrachtige stad is een stad die 
voorbereid is op shocks (disruptieve gebeurtenis-sen, 
zoals een pandemie) en stresses (geleidelijke ontwik-
kelingen die potentieel uitlopen op dis-ruptie, zoals 
klimaatverandering). De motivatie achter het resilient 
(veerkrachtig) bouwen zet de veiligheid van haar 
inwoners centraal, zowel op de korte als de lange 
termijn. In de ontwikkeling van gebouwen kan ingespeeld 
worden op de risico’s van mogelijke toekomstige shocks 
en stresses zoals het veranderende klimaat en de 
groeiende bevolking. 

De impact van deze stresses kan tot uiting komen in 
verschillende vormen; denk bijvoorbeeld aan droogte, 
geluidsoverlast, sociale problematiek, wateroverlast en 
zelfs overstromingen. 

Resilience zet in op een integrale aanpak en ondersteunt 
daarmee zowel doelstellingen vanuit duurzaamheid 
als van het sociale domein. De ontwikkeling van 
een gebouwde omgeving uit zich dan ook in brede 
toepassingen waarbij meerdere beleidsdoelstellingen 
tegelijkertijd zoals: duur-zaamheid, veiligheid en sociale 
veerkracht elkaar versterken en verrijken. 

Voorbeelden: 

• 'Pandemie-proof' gebouw: Aandacht voor voldoende 
en flexibel te gebruiken ontsluiting en liftcapaciteit, 
thuiswerkfaciliteiten en buitenruimte.

• Ontwikkelen van een noodplan waarbij bijv. ontmoe-
tingsplekken ook kunnen dienen als shelter ruimtes. 
Van belang om daarbij voorafgaand aan de ontwik-
keling al na te denken over de juiste normen van 
deze ruimtes. Voorbeeld Inzetten van hoogbouw om 
verticaal te kunnen evacueren tijdens een noodsi-

Resilience
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Rotterdam wil een digitale voorbeeldstad zijn. Dit doen 
we door digitalisering in te zetten voor maatschappelijke, 
fysieke en economisch opgaven. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe gebouwen, wegen en buitenruimte wordt niet 
alleen nagedacht over de constructies maar ook over de 
inzet van digitale technologie om op een ‘slimme’ manier 
in de stad te kunnen wonen, werken en recreëren. De 
ontwikkeling van SMART city toepassingen spelen daarin 
een belangrijke rol.

In de kern gaat het bij smart city oplossingen om 
het toepassen van slimme technologie bij stedelijke 
uitdagingen. Sensortechnologie, resilience, cyber security, 
artificiële intelligentie en (urban) big data maken bewoners, 
gebouwen en buitenruimte, en daarmee de stad slimmer, 
duurzamer, efficiënter en veiliger. Communicatie, data, 
informatie, algoritmes, kennis en het delen daarvan spelen 
daarin een belangrijke rol en daarvoor is een hoogwaardige 
digitale infrastructuur noodzakelijk.

Aanbevelingen Smart/ICT-infrastructuur:

Telecomverbinding
Wettelijk gezien is een goede telecomverbinding niet meer 
verplicht, maar voor bewoners van essentieel belang. 
Goede telecomverbindingen worden door bewoners als 
een soort nutsvoorziening gezien. De telecompartijen 
kunnen helaas niet verplicht worden om een glasvezelver-
binding aan te leggen, andersom kan een telecompartij 
niet verplicht worden om een traditionele telefoonver-
binding aan te leggen als er glasvezeldiensten mogelijk 
zijn. Het is belangrijk om te streven naar competitie, dus 
dat bewoners een keuze hebben over een hoogwaardige 
internetverbinding via kabel én glasvezel. Geïntegreerd 

Smart City

in de wijk kan er een centrale locatie komen waarin de 
telecompartijen hun aansluitingen moeten realiseren. Dit 
voorkomt dat er later extra huisjes of straatkasten geplaatst 
worden. Voor hoogbouw is een goede (externe) bereikbare 
technische ruimte nodig voor telecomapparatuur. Ook is 
het zinvol om voorzieningen te treffen voor de doorvoer 
van (meerdere) glasvezelkabels naar alle appartementen 
om te voorkomen dat doorvoeren twee keer bij de bouw 
brandveilig moeten worden afgewerkt en gecertificeerd.

Smart energy
Vanuit de infrastructuur zal iedere woning gekoppeld 
worden op het stroomnet. Onderling verbonden slimme 
energiesystemen, conversie- en opslagtechnologie in 
energiebesparing hebben de toekomst. Dus voorbereid op 
lokale stroomopwekking en distributie, en voorbereid voor 
oplaadpunten voor elektrische auto’s en opslag in een grote 
batterij. Ruimte in de meterkast voor meervoudige elektro-
nische apparatuur, inclusief de benodigde bekabeling en 
stroomvoorzieningen. Stroomvoorzieningen standaard 
voorbereid zijn voor zonnepanelen en zonne-boilers.
Onderzoek naar de mogelijkheid om gelijkstroom te gaan 
gebruiken. Dit is zuiniger dan wisselstroom, en geeft meer 
mogelijkheden met lagere spanning.

Wifi en 5G
Onderzoek naar een betonsoort die minder storend is voor 
draadloze communicatie. In de moderne huizen met hun 
betonnen skelet komt het wifi signaal niet tot op zolder. Het 
realiseren van voorzieningen voor goede wifi (wifi gaat bv 
niet door beton heen). Zorg per verdieping voor aansluit-
punten waarop wifi access points makkelijk aangesloten 
kunnen worden.
Het nieuwe 5G: dit gaat nog moeilijker om gebouwen 

heen, en ook niet goed door speciaal behandeld glas. 
Maar mensen verwachten binnen wel goede ontvangst 
van hun mobiel (maar 66% van de mensen heeft thuis 
tegenwoordig een vaste verbinding). In het Central District 
start binnenkort een proef hoe je achteraf dit toch kan 
regelen met 5G binnendekking, maar dat kost tonnen, 
vandaar dat bij grote gebiedsontwikkeling dit van te voren 
bekeken moet worden.

Kabels en oplaadpunten
In de woningen kiezen voor stopcontacten die USB oplaad-
punten hebben. En naast de leidingen voor de stroom ook 
leidingen voor UTP kabels, het liefst al doorgetrokken (de 
standaard voor TV kijken gaat niet meer via COAX maar 
via UTP).

Slimme woningen en domotica
Op de UTP kabels kunnen slimme beveiligingscamera’s 
aangesloten worden maar ook domotica toepas-
singen. Denk hierbij aan het centraal kunnen aandoen 
van lampen, bewegingssensoren, hulpsysteem voor 
ouderen, op afstand openen van de voordeur, enz. En alle 
kamers voorbereid voor slimme thermostaten, inclusief 
luchtkwaliteit meters. Bezorgdiensten kunnen hun pakket 
achterlaten in een aparte ruimte in het huis die met behulp 
van een code, of op afstand geopend kan worden.
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Kabels en leidingen
In het projectgebied bevinden zich diverse kabels en 
leidingen, zowel hoofdleidingen, distributieleidingen als 
huisaansluitingen. Voor alle kabels en leidingen geldt dat 
de transportfunctie gegarandeerd moet blijven en dat de 
huisaansluitingen van alle in het projectgebied aanwezige, 
te handhaven, panden gegarandeerd moeten blijven.
Werkzaamheden aan kabels en leidingen, zoals omleggen, 
verplaatsen, verwijderen, kunnen alleen worden uitgevoerd 
in overleg met- en na toestemming van de eigenaren/
beheerders van de desbetreffende kabels en leidingen en 
het Leidingbureau (LBBO) van de Gemeente Rotterdam. 
Voor kabels en leidingen in openbare grond gelden 
daarnaast de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam 
(VBOR) en het handboek Beheer Ondergrond Rotterdam 
(HBOR). Voor telecommunicatiekabels geldt de Telecom-
municatiewet. 
In de bijlage een overzicht van de in het projectgebied 
aanwezige kabels en leidingen, voor zover dat bij de 
gemeente Rotterdam bekend is. Deze informatie dient door 
middel van een oriëntatieverzoek bij het KLIC (onderdeel 
van het Kadaster) te worden geverifieerd bij de kabel- en 
leidingeigenaren.

Nuts- en telecomvoorzieningen
• dienen voor vervanging- en onderhoudswerkzaam-

heden te allen tijde goed toegankelijk te zijn vanuit 
de openbare ruimte.   

• dienen geintegreerd te worden in de gevel om de 
openbare ruimte te vrijwaarden van obstakels.

Bodemkwaliteit
Voorafgaand aan werkzaamheden in de grond, bij 
herinrichting en/of bestemmingswijziging dient een 
bodemonderzoek uitgevoerd te worden conform de NEN 

5740.
Onderhavige locatie is op grond van de bodemkwali-
teitskaart verdacht voor zeer lichte verontreinigingen van 
maaiveld tot 1 m onder maaiveld (m-mv) en licht veront-
reinigd van 1 tot 2 m-mv. 
Op de locatie zijn voor zover bekend geen eerdere 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Echter in de omgeving van 
de locatie zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Uit deze bodemonderzoeken komt over het algemeen naar 
voren dat de puinhoudende grond vanaf circa 1 m-mv sterk 
verontreinigd is met koper, lood en/of zink.

Niet Gesprongen Explosieven
Volgens de publieke bommenkaart is het gebied niet 
verdacht voor niet gesprongen explosieven. Het advies 
is om dit door middel van een quickscan te laten toetsen 
door het team Niet Gesprongen Explosieven (NGE) van 
het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam (IGR).

Brandveiligheid & hulpdiensten
• Check plattegronden in vroegtijdig stadium met de 

bouwinspecteur

• Check bereikbaarheid voor nood- / hulpdiensten 

Metrotunnel
• Onder de Coolsingel, in de directe nabijheid van 

de ontwikkellocatie, bevindt zich een metrotunnel 
met station van de RET. Werkzaamheden binnen 
de invloedsfeer van de metrotunnel moeten worden 
afgestemd met de RET. Hierbij is de spoorwegwet 
van toepassing.

Hulpdiensten
In de verdere planvorming is nadere afstemming vereist 
met de veiligheidsregio. 

Technische aspecten

Het gebouw de RISE heeft een grote invloed op het 
gebruik van de buitenruimte zowel in de realisatiefase als 
in de exploitatiefase. Om dit in goede banen te leiden zijn 
hieronder voorwaarden en aandachtspunten aangegeven 
waar rekening mee dient te worden gehouden. Het is van 
belang om al in een vroeg stadium uitwerking te geven aan 
de te nemen maatregelen in de buitenruimte die nodig zijn 
om de RISE te kunnen realiseren.

Ontsluiting
• De ontsluiting van het gebouw voor de verschillende 

programma’s moet duidelijk en herkenbaar zijn zodat 
het voor bezoekers duidelijk is waar ze moeten zijn 
en er geen opstoppingen op straat worden gevormd. 
In het gebouw dient een goede ruime en makkelijk 
te bereiken fietsenstalling aanwezig te zijn; in de 
directe omgeving is in de openbare ruimte geen 
plaats voor fietsparkeerplaatsen.

Logistiek en expeditie
• De logistiek en expeditie voor de verschillende 

programma’s (zoals pakketbezorging, valet-parking, 
in- en uitrit parkeergarage, fietsparkeren, bevoor-
rading, verhuizingen, bezoekersingangen) mogen 
geen hinder geven voor de omgeving. 

• Aandacht is nodig voor de nabijheid van het 
hoofdbureau van de Politie met de benodigde 
parkeerplaatsen en gegarandeerde uitvalsroute.

• Ook dient rekening gehouden te worden met het 
naastgelegen Stadhuis met gegarandeerde uitrij-
route voor de burgemeester en de publieksfunctie 
van het Stadhuis.

• De buitenruimte dient aangepast te worden aan 
de nieuwe situatie als gevolg van  toevoeging van 

Beheer aspecten
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dit bouwvolume met meerdere programma’s en de 
gewijzigde rooilijnen.

Afvalinzameling - huishuidelijk afval
Ten aanzien van huishoudelijk afval heeft Rotterdam haar 
beleid vastgelegd in de Grondstoffennota 2019-2022. 
Huishoudelijk afval wordt bij ontwikkelingen zoals de 
RISE ingezameld middels ondergrondse (bij voorkeur 
pers-)containers in de buitenruimte die zoveel mogelijk 
in zogenoemde sorteerstraten worden opgesteld opdat 
bewoners op 1 plek zoveel mogelijk verschillende soorten 
afval kunnen scheiden. Voor ontwikkelingen met deze 
dichtheden van appartementen is het wenselijk om voor 
restafval gebruik te maken van perscontainers waarmee 
de hoeveelheid benodigde containers beperkt kan worden. 
Er wordt gekozen voor strategische plekken om het minst 
hinder in de straten te veroorzaken. Hierbij dient tevens 
rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid voor 
de inzamelwagens en het ledigen (denk o.a. aan afstand 
tot bomen). Het huishoudelijk afval wordt op dit moment al 
in de volgende fracties aangeboden:

• Oud papier en karton

• Glas

• Textiel

• Restafval (incl. PMD d.m.v. nascheiding)

De inzameling van het huisvuil dient te geschieden in 
ondergrondse containers met persmechanisme in de 
openbare ruimte. Hiertoe dient in het inrichtingsplan 
“aanpassingen als gevolg van ontwikkeling de RISE“ een 
locatie worden opgenomen, inclusief eventueel vrijmaken 
van kabels en leidingen in de ondergrond.

ONDERZOEKSVRAAG

Afvalinzameling - GFT afval 
Wanneer RISE ontwikkeld wordt zal ook groente-, fruit- 
en tuinafval (gft) gescheiden worden ingezameld. Dit is 
op dit moment alleen nog maar bij laagbouw het geval, 
maar eind 2020 wordt dit ook in fases uitgebreid naar de 
hoogbouw. Het is daarom van belang dat daar ook in de 
ontwikkeling van RISE rekening mee wordt gehouden. 
De inzameling van het gft kan op verschillende manieren 
georganiseerd worden. Omdat het gft bij huishoudens 
(zeker zonder tuin) met name uit etensresten bestaat die 
goed zijn voor zo’n 40% van het gewicht van de totale 
afvalzak en het vaak weggegooid moet worden omdat het 
anders gaat ruiken is het interessant om een voorziening 
aan te leggen die gemakkelijk is in het gebruik. Het gft 
(etensresten) kan op innovatieve wijze middels vermalers 
in de gootsteen van de appartementen worden afgevoerd 
naar een tank bijvoorbeeld in de kelder van waaruit het 
ingezameld kan worden door Stadsbeheer. Omdat het niet 
door de bewoners weggebracht hoeft te worden wordt het 
gemak wat zij hiervan ervaren vergroot en is dit goed voor 
de woonervaring en participatiegraad van het scheiden 
van het gft. Deze oplossing is op dit moment nog niet 
eerder toegepast, maar wordt momenteel door gemeente 
Rotterdam, in samenwerking met gemeente Amsterdam, 
Utrecht en Den Haag uitgewerkt alsook getest in pilots. Het 
betreft een aaneenschakeling van bestaande en bewezen 
technieken. Op die manier zouden verzamelcontainers 
voor het gft op straatniveau niet nodig zijn.

Afvalinzameling - bedrijfsafval
Het inzamelen van bedrijfsafval dient inpandig te gebeuren.

Beheer aspecten

Bouwplaatsinrichting en bouwlogistiek
Voor de benodigde bouwplaats gelden de volgende 
voorwaarden:
• Voor het bouwen geldt de ”Landelijke richtlijn voor 

sloop- en bouwveiligheid” conform het Bouwbesluit 
2012. De geplande bouwhoogte genereert rondom 
het gebouw een grote bouwveiligheidszone. Bij 
het ontwerp van het gebouw dient men rekening 
te houden op welke manier het project kan worden 
gebouwd met in achtneming van de landelijke 
richtlijn. De locatie ligt midden in het centrum van 
Rotterdam. De buitenruimte wordt intensief gebruikt. 
De ruimte voor een bouwplaats is beperkt, waardoor 
slim en inventief dient te worden omgegaan met de 
mogelijkheden en beperkingen. De aan- en afvoer 
van bouwmaterialen dient via het “just-in-time” 
principe te worden geregeld. Laden en lossen buiten 
de bouwplaats is niet toegestaan. De bouwplaats 
dient te worden afgeschermd met een houten 
schutting volgens de Rotterdam Make It Happen-
stijl. Een format hiervoor is op te vragen bij het 
Gebiedskantoor.

• Voor nadere voorwaarden van de vergunning 
voor ingebruikname van gemeentegrond voor 
bouwplaatsen en / of bouwlogistiek kan contact 
worden opgenomen met het Gebiedskantoor 
CentrumDelfshaven van StadsBeheer (telefoon: 
14010/ email: gebiedskantoorcentrumdelfshaven@
rotterdam.nl).
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Milieu aspecten

Voor dit project wordt afgeweken van het vigerende 
bestemmingsplan en daarom is een goede ruimtelijke 
onderbouwing nodig met aandacht voor de volgende 
milieu- en veiligheidsaspecten.

Geluid
Er is een akoestisch onderzoek nodig waarin wordt 
aangetoond dat de ontwikkeling voldoet aan de Wet geluid-
hinder. Bij een overschrijding van de voorkeurswaarden is 
een Besluit hogere waarden nodig. De voorwaarden voor 
het verkrijgen van een Besluit hogere waarden staan in 
het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder. De DCMR stelt het 
hogere waardenbesluit op. In de ruimtelijke onderbouwing 
van het bestemmingsplan moet tevens worden gemoti-
veerd hoe nieuwe woningen en nieuwe/bestaande horeca 
zonder overlast naast elkaar kunnen worden ontwikkeld.

Luchtkwaliteit
Er zijn berekeningen nodig om aan te tonen dat de 
luchtkwaliteit voldoet aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet 
Luchtkwaliteit. Er moet rekening worden gehouden met de 
“Beleidsregel buitenklimaat: Luchtkwaliteit bij scholen en 
kinderopvang” indien in nieuwbouw een school of kinder-
opvang mogelijk wordt gemaakt.

Externe veiligheid
Het plaatsgebonden risico en het effect van de ontwikkeling 
op het groepsrisico moeten inzichtelijk worden gemaakt. 
Destijging van het groepsrisico moet verantwoord worden 
aan de hand van een advies van de VRR, het "Externe 
veiligheidsbeleid" (2013) van de VRR en het “Beleidskader 
Groepsrisico Rotterdam”. 

Bodem
Er moet worden aangegeven dat de beoogde bestemming 
haalbaar is gezien de kwaliteit van de bodem.

Flora en fauna
De ontwikkeling moet getoetst worden aan Wet natuurbe-
scherming en de beleidskaders Natuurnetwerk Nederland 
en de Rotterdamse Natuurkaart. De nieuwe ontwikkeling 
mag geen onoverbrugbare strijdigheden met de Wet 
natuurbescherming opleveren, het moet aannemelijk 
zijn dan een ontheffing in het kader wat de Wet natuur-
bescherming verkregen kan worden. Als gevolg van de 
nieuwe ontwikkeling kunnen effecten ontstaan op Natura 
2000 gebieden door stikstofdepositie. Door middel van een 
onderzoek naar de stikstofdepositie van de aanleg- en de 
gebruiksfase moet worden aangetoond dat de ontwikkeling 
niet bijdraagt aan de stikstofdepositie op de omliggende 
Natura 2000 gebieden.

Water
In overleg met de waterbeheerder moet een watertoets 
worden opgesteld. Als in de watertoets eisen voor 
watercompensatie of hemelwateropvang zijn opgenomen 
dan zullen die in het bestemmingsplan moeten worden 
opgenomen

Milieuzonering
Er moet onderzocht worden welke bedrijven (denk ook 
aan horeca!) in de omgeving hinder kunnen veroorzaken 
en of de afstand tot de nieuwe gevoelige bestemmingen 
aanvaardbaar is aan de hand van de indicatieve afstanden 
uit de bedrijvenlijst van de VNG. de afstand tot de nieuwe 
bestemmingen aanvaardbaar is aan de hand van de bedrij-
venlijst van de VNG. 

Vormvrije m.e.r-beoordeling
Op basis van de resultaten uit bovenstaande onderzoeken 
stelt de DCMR een vormvrije m.e.r.-beoordeling op. Het is 
aan te bevelen van tevoren met de DCMR te overleggen 
of het aannemelijk is dat de conclusie van de vormvrije 
m.e.r.-beoordeling zal zijn dat er geen m.e.r. nodig is.
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Overige aspecten

Hieronder overige aspecten die onder andere in het kader 
van de omgevingsvergunningsaanvraag beoordeeld 
worden:

Archeologie
Het projectgebied is een gebied met een zeer hoge archeo-
logische verwachting. Hiervoor geldt:

Voor grondroerende werkzaamheden in gebieden 
met een zeer hoge archeologische verwachting is 
afhankelijk van de verstoringsdiepte, maar ongeacht 
het oppervlak van de uit te voeren werkzaamheden 
een vrijstelling en/of aanlegvergunning verplicht. Dit 
geldt niet voor werken en werkzaamheden gericht op 
het normale onderhoud en beheer van de betreffende 
gebieden en evenmin voor bestaande weg- en 
leidingcunetten. 

Voor de verlening van een vrijstelling en/of 
aanlegvergunning moet een plan van de voorgenomen 
werkzaamheden worden voorgelegd aan het Bureau 
Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR). Op 
basis van dit plan beoordeelt het BOOR of in het 
voorliggende geval een archeologisch vooronderzoek 
(bureauonderzoek en/of inventariserend 
veldonderzoek) voorafgaande aan de voorgenomen 
werkzaamheden noodzakelijk is. 

De locaties en toegestane verstoringsdiepten, waarvoor 
al dan niet een vrijstelling en/of aanleg vergunning 
geldt, vindt men op de Plankaart en in de Voorschriften 
bij de Bestemmingsplannen. 

Indien een archeologische paragraaf voor een specifiek 
Bestemmingsplan nog niet voorhanden is, dient men 
hierover informatie in te winnen bij het BOOR.
BOOR levert de desbetreffende informatie die onverkort 
moet worden opgenomen in het bestemmingsplan.

Monumenten en Cultuurhistorie
Er moet een Cultuurhistorische Verkenning (CHV) worden 
opgesteld die voldoet aan criteria zoals omschreven in 
het  'Handboek voor het opstellen en borgen van Cultuur-
historische Verkenningen' (2017). Zie ook hoofdstuk/
uitgangspunten Cultuurhistorie. 

Provinciale eisen Omgevingsverordening
De provinciale belangen zijn verankerd in de Omgevings-
verordening. Er moet worden onderzocht welke belangen 
van de provincie door het ontwikkelplan geraakt worden. 
Daarnaast is er de Ladder voor duurzame verstedelijking 
van de provincie. Het doel van de Ladder voor duurzame 
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm 
van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 
gebieden. Met de Ladder voor duurzame verstedelijking 
wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluit-
vorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten 
nagestreefd. Bij elk project dient allereerst te worden 
bepaald of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling. 
Dit is gedefinieerd als 'een ruimtelijke ontwikkeling van 
een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen'. Hiernaast dient te worden beoordeeld of 
het project ook gezien zijn schaal en aard moet worden 

getoetst aan de Ladder. Als sprake is van een stedelijke 
ontwikkeling, dan dient de toetsing aan de Ladder plaats 
te vinden.

Wind
Er moet een globaal windonderzoek worden opgesteld. Zie 
ook hoofdstuk/uitgangspunten stedenbouw. 

Bezonning
Voor het ontwerp zal een bezonningsonderzoek moeten 
worden uitgevoerd. Zie ook uitggangspunten stedenbouw. 
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ONDERZOEKSVRAAG

De bouwtechnische fasering, het vermijden van overlast 
van de omwonenden en de tijdelijke huisvesting van 
de huidige bewoners zijn belangrijke onderwerpen die 
samen met Havensteder en de gemeente in het vervolg 
nader onderzocht moeten worden om gezamenblijk tot 
een werkbare oplossing te komen. Daarbij dient in het 
kader van bouwlogistiek zorgvuldige afstemming plaats te 
vinden tussen de verschillende geplande ontwikkelingen 
(vastgoed en inrichting openbare ruimte) in de binnenstad.

Proces, communicatie en participatie

De ontwikkeling en realisatie van RISE neemt een geruime 
periode in beslag. Een lange periode waarin veel gaat 
gebeuren. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en partijen 
die in meer of mindere mate een rol spelen of verantwoor-
delijkheid dragen. De ontwikkelaar is recent gestart met 
het uitwerken van het participatietraject. Gedurende de 
verschillende fasen wil de ontwikkelaar, zo nodig vergezeld 
door de gemeente, intensief contact onderhouden met de 
omwonenden, belanghebbenden en stakeholders. Tijdens 
events zoals publieksbijeenkomsten gaat de ontwik-
kelaar in gesprek met de omgeving over het ontwerp en 
later toekomstige bouwactiviteiten. Naast een uitgebreid 
communicatietraject zal ook een placemaking strategie 
onderdeel zijn van het participatietraject. 

Procedure

• Ambitiedocument voorleggen aan welstand

• Nader onderzoek (onderzoeksvragen), completeren 
uitgangspunten in NvU

• Participatietraject

• Concept SMP opstellen en opnemen in NvU

• Afspraken met Havensteder en gemeente 
vastleggen

• SOK

Fasering
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5. Bijlagen
Bijlage 1: Bestemmingsplan 

Bijlage 2: Kabels en leidingen

BIjlage 3: Peilmaten
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Bijlage 1: Bestemmingsplan

In het vigerend bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Cool-
singel (17-10-2019) gelden de volgende regels voor de 
ontwikkelingslocatie:

Hofplein 33 
• Maximale bouwhoogte: 40m

• Centrum - 1

• Waarde - Archeologie 2

• Kantoor

• Aandachtgebied geluid

• Onderdoorgang voor de verbinding Doelstraat naar 
Hofplein

Coolsingel 6
• Maximale bouwhoogte: 40m

• Centrum - 1

• Waarde - Archeologie 2

• Kantoor

• Aandachtgebied geluid

Pompenburg
• Maximale bouwhoogte: 40m

• Centrum - 1

• Waarde - Archeologie 2

• Aandachtgebied geluid

Doelstraat 
De Doelstraat heeft de bestemming verkeer - verblijfsgebied.

Bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (vastgesteld (17-10-2019), 
uitsnede met ontwikkelingslocatie

4.5.1 Centrumbestemming 

Centrum-1 

Deze bestemming laat op de begane grond de volgende 
functies toe: detailhandel, dienstverlening, hotels, cultuur 
en ontspanning alsmede horeca. 

[...] De eerste aanduiding betreft die van "kantoor" dit 
betreft een groot deel van de bestaande kantoorlocaties. 
Hier zijn kantoren op de verdiepingen toegestaan, maar 
niet op de begane grond. Op de begane grond zijn wel 
voorzieningen ten behoeve van de kantoren toegestane, 
zoals entrees en baliefuncties[...].

Op de verdiepingen zijn voorts de volgende functies 
mogelijk: wonen (met uitzondering van omgeving 
Pompenburg), detailhandel, dienstverlening, kantoren, 
maatschappelijke voorzieningen, cultuur en ontspanning, 
hotels en horeca toegestaan. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat horeca op de verdiepingen op een 
groot aantal locaties is uitgesloten. Deze locaties zijn 
genoemd in de regels. Het betreft locaties waar sprake is 
van de woonfunctie. Wonen of andere geluidsgevoelige 
objecten zijn ter plaatse van de aanduiding "wonen" 
(boven de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein, 
m.u.v. restaurant Cornelis) voorts alleen mogelijk onder 
de voorwaarde dat de bestaande horeca niet wordt 
beperkt in de bestaande exploitatiemogelijkheden voor 
zover het geluid betreft. Als hier sprake is van een 
ontwikkeling naar wonen of andere geluidsgevoelige 
objecten moet de initiatiefnemer van deze ontwikkeling 
zorgen dat aan de normen van het Activiteitenbesluit 
kan worden voldaan door het treffen van maatregelen. 

De bestaande exploitatiemogelijkheden qua geluid van 
de bestaande horeca zijn uitgangsunt. Zie voor wonen 
binnen de bestemming "Centrum-1" voorts ook hierna 
onder "Wonen" (4.5.4).

[...] Op de verbeelding zijn maximum bouwhoogtes 
aangegeven. Afwijking hiervan is mogelijk van 10 m 
naar 15 m, van 40 m naar 70 m, van 70 m naar 100 m, 
van 100 m naar 150 m en van 150 m naar 200 m. Voor 
de gerealiseerde projecten B-Tower (Hennekijnstraat 
50-60), Calypso (gesitueerd op de hoek van de 
Mauritsweg en het Kruisplein), De Karel Doorman (toren 
gesitueerd op de hoek van de Karel Doormanstraat 
en Binnenwegplein) en Splinter nr. 25 aan de Aert van 
Nesstraat geldt dat de afwijking van de bouwregel van 
70 m naar 100 m niet van toepassing is. Zij hebben 
eerder via de oude vrijstellingsprocedure gebouwd 
naar 70 meter. Afwijkingsmogelijkheden kunnen niet 
getrapsgewijs gebruikt worden. 

Centrum - 1 is een flexibele centrumbestemming, 
maar laat geen bedrijven toe, behalve in de omgeving 
Pompenburg.

BESTEMMINGSPLAN WORDT 

HERZIEN N.A.V. UITSPRAAK 

RAAD VAN STATE D.D. 19-8-2020
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Bijlage 2: Kabels en leidingen

De kabels en leidingen in de tekening zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
De ontwikkelende partij is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en uitvoergen van Klic-meldingen en proefsleuven.
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Bijlage 3: Peilmaten 
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