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Inleiding
Voorwoord

Het Laurenskwartier is een heterogeen gebied 
met sterk wisselende kwaliteiten. Vormde het 
gebied voor de 2e Wereldoorlog het hart van 
het stadscentrum, tegenwoordig ligt het door 
het westelijk verschoven centrum in de luwte en 
beantwoordt niet aan de kwalificatie centrumgebied. 
Illustratief is de verwaarlozing die op veel plekken 
zichtbaar is.
De opeenvolgende stadsconcepten voor Rotterdam 
hebben de ruimtelijke samenhang van het 
Laurenskwartier geen goed gedaan. Weliswaar is 
de hoofdstructuur uit de Wederopbouw grotendeels 
intact, de invloed van het plan Waterverband, de 
Blaakoverbouwing en de bibliotheek en het volledig 
leeglaten van het spoorwegtracé hebben het gebied 
a.h.w. uit zijn verband getrokken. Het gevolg is 
een ongedefinieerde situatie waarin de verhouding 
tussen bebouwd oppervlak en open ruimte in 
het kerngebied 35%-65% bedraagt, terwijl deze 
verhouding in een dergelijk centrumgebied eigenlijk 
het omgekeerde dient te zijn.
Verdichting gekoppeld aan opwaardering van het 
openbaar gebied is daarom gewenst.

Het concept voor een masterplan voor het 
Laurenskwartier is op twee niveaus uitgewerkt: 
a) het gebied begrensd door Blaak, Mariniersweg, 
Pompenburg en Westewagenstraat, waarvoor 
een globale visie is ontwikkeld, en b) het gebied 
begrensd door de Blaak, de Binnenrotte, de 
Hoogstraat en de Ds. Jan Scharpstraat, waarvoor 
een gedetailleerd stedenbouwkundig plan is 
ontwikkeld, waarbij de belangrijkste opgave van 
het masterplan is om de positie, aansluiting en 
inrichting van het openbaar gebied van de nieuwe 
Markthal en haar belendingen vast te leggen. 

Hoofdthema`s zijn: een heldere stedelijke structuur, 
vastlegging van de belangrijkste openbare 
ruimtes en het bepalen van randvoorwaarden 
voor de bebouwing op het gebied van dimensies, 
overgangen en programmatische eigenschappen, 
zowel voor bestaande als voor nieuwe bebouwing. 

De Mariniersweg zal in de toekomst geen 
hoofdontsluitingsweg meer vormen en in een 
groene allee kunnen veranderen. Dit maakt het 
mogelijk het patroon van straten en pleinen in 
het oostelijk centrum als een fijnmazig, matig-
hierarchisch netwerk vorm te geven. De Binnenrotte 
wordt ruimtelijk begrensd door plaatsing van 
bouwvolumes op de kruising met de Meent en 
versterking en insnoering van de rooilijnen, o.a. bij 
de bibliotheek. Tussen de Markthal en de nieuwe 
bebouwing aan de Hoogstraat is de Grotemarkt 
herschapen in het verlengde van het water. De 
Hoogstraat krijgt een nieuw bestratingsprofiel. 
Langs het water wordt een nieuw oeverklimaat 
met hoge verblijfskwaliteit geschapen, waar 
pleinen als het Laurenskwartier op aansluiten. 
Deze hoofdstructuur vormt het kader voor de 
ontwikkeling van de verschillende deelgebieden.

De bestaande en nieuwe bouwblokken in het gebied 
zijn op te vatten als  bouwvelden die volgens een 
bebouwingsreglement kunnen worden gebouwd. 
Het bebouwingsprincipe voor het Laurenskwartier is 
noch een dogmatische gesloten bouwblokstructuur, 
noch een laissez-faire van vrijstaande karakters, 
maar een minimale noodzakelijke samenhang, 
waarbinnen vrijheid heerst. Bouwblokken mogen 
geen achterkanten aan het openbaargebied tonen 
en kunnen bij voldoende diepte binnenhoven 
ontwikkelen. Elk bouwveld of blok vormt een 
architectonische eenheid, waardoor blok en gebouw 

in wezen synoniem zijn. Gebouwen dienen een 
dominant horizontaal accent tussen 18 en 22m te 
hebben. Het zo ontstane “horizonspectrum” schept 
een minimale ruimtelijke samenhang tussen de 
blokken. Boven deze lijn mogen de blokken volgens 
regels van dichtheid, slankheid, schaduwwerking 
en zicht, hogere delen ontwikkelen. Deze regels 
verschillen afhankelijk van de locatie. Zo is 
de maximale bebouwingshoogte rondom de 
Laurenskerk relatief laag gehouden.
Het programma op de begane gronden leent zich 
maximaal voor “active streetfronts”. Daartoe zijn de 
begane gronden in de regel dubbelhoog en zetten 
in hun vormgeving aan tot het vormgeven van 
overgangen door de gebruikers.

De Markthal is ten opzichte van de oorspronkelijke 
positie ongeveer 10m naar het Oosten verplaatst 
en presenteert zich hiermee sterker aan de 
Binnenrotte. De zuidelijke kop van de Binnenrotte 
wordt door diverse nieuwe gebouwen, waaronder 
bebouwing op het station, een nieuwe kantoortoren 
en een aanpak van de Blaakoverbouwing 
ingekaderd, zonder het zicht in de richting van de 
Hef te verliezen. 
De westelijke kopgevel van de Markthal wordt 
beter zichtbaar vanuit de stad, waardoor de 
westelijke ingang axiaal in de kopgevel kan worden 
aangebracht. Aan de zuidkant van de verbrede Ds. 
Jan Scharpstraat wordt de entree-hellingbaan naar 
de garages van Markthal en Rotta Nova aangelegd, 
waardoor de Markthal en de Grotemarkt vrijwel 
volledig autovrij zijn. De route door de Markthal kan 
in de toekomst eventueel in het Zadkineblok worden 
voortgezet.
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�.� Het plangebied

Het plangebied is onderdeel van het Laurens-
kwartier. Het Laurenskwartier, genoemd naar de 
oude Laurenskerk, is de noordelijke helft van de 
historische Stadsdriehoek. Het wordt begrensd 
door de Pompenburg en de Goudsesingel aan de 
noord/oostzijde, de Blaak/Groenendaal aan de 
zuidzijde en de Coolsingel en het Hofplein aan de 
oostzijde. 
Het karakter van het Laurenskwartier wordt heel 
erg bepaald door twee belangrijke oost-west 
straten, de Hoogstraat en de Meent en de grote 
noord-zuid ruimte van de Binnenrotte. 
De Hoogstraat is de uitloper van het kernwinkel-
gebied van de binnenstad, autovrij en vooral 
“massa winkelen” (zie: “Sense of place”). De 
Meent functioneert veel meer als een aanloopstraat 
naar de binnenstad, een menging van winkels, 
horeca, voetgangers, fietsers en autoverkeer.
Het Laurenskwartier was tot ca. 1880 het 
onbetwiste middelpunt van de stad. De Hoogstraat 
was de belangrijkste straat van de stad en lag op 
de overgang van de landstad en de waterstad. 
Vervolgens is het centrum in twee stappen naar 
het westen geschoven. Het Laurenskwartier is 
nog steeds een onlosmakelijk onderdeel van het 
centrum maar is wel wat meer in de luwte komen 
te liggen.
De oude Landstad is bijna volledig verdwenen na 
het bombardement. Het huidige Laurenskwartier 
is dan ook vooral door de wederopbouw bepaald. 
Een deel van het Laurenskwartier heeft een 
samenhangende karakteristieke wederopbouw 
bebouwing. Dit is vooral het deel rond de Meent, 
Pannekoekstraat, Mariniersweg en Achterklooster. 
Hier is de term aandachtsgebied wederopbouw 
op van toepassing. In een wederopbouw 
aandachtsgebied is de stedenbouwkundige 
samenhang groot en de ruimtelijk historische 

Hoofdstuk � Opgave

waarde hoog. Het gaat niet zozeer om de 
afzonderlijke objecten, maar om de eenheid in het 
ensemble. 
Er gebeurt op dit moment veel in het gebied. 
De Markthal en de gehele ontwikkeling rond de 
‘kop’ van de Hoogstaat kan de katalysator zijn 
die andere initiatieven uitlokt. De Markthal is een 
belangrijke programmatische en ruimtelijke impuls 
voor het gebied en heeft een directe relatie met 
het kernwinkelgebied. Dit is dan ook de aanleiding 
voor een groter gebied na te denken over een 
samenhangende ontwikkeling. Een gebied waarvan 
de kern wordt gevormd door de Hoogstraat tussen 
de Beurstraverse en de Markthal en grofweg wordt 
begrensd in oost-west richting door de Meent 
en de Blaak en in noord-zuid richting door de 
Binnenrotte en de Westewagenstraat (achter V&D). 
Enerzijds is het doel dat, voortbouwend op de 
ontwikkeling van de Markthal, er een grotere 
ontwikkeling tot stand komt. Anderzijds is het doel 
dat, gezien alle huidige ontwikkelingen en de (te 
stimuleren) mogelijke toekomstige ontwikkelingen, 
er een ruimtelijke en functionele samenhang in het 
gebied gaat ontstaan, een herkenbare eenheid in 
openbare ruimte en bebouwing.
Het masterplan raakt drie schaalniveaus. 
Ten eerste het schaalniveau van het gehele 
Laurenskwartier. Dit is de input voor de visie 
Laurenskwartier. Het gaat hier om een doorkijk 
en de relatie met de ontwikkeling van het 
gebied als geheel. Het tweede niveau is het 
masterplan niveau, het gebied tussen de Meent, 
Binnenrotte, Blaak en Westewagenstraat. Het 
gaat hier onder andere om de relatie tussen 
Markthal en de Beurstraverse, de kwaliteit van 
de Hoogstraat en de Vlasmarkt, de relatie van de 
Hoogstraat met de Delftsevaart, de aantakking 
op de Blaak, het stedelijke netwerk van routes, 

winkelroutes (Meent, Hoogstraat) pleinen en kades 
(Delftsevaart), de samenhang van bebouwing 
in het Laurenskwartier, de achterkanten van 
bebouwing naar de openbare ruimtes, de aan-
sluiting op het aandachtsgebied wederopbouw, 
onderzoek naar de mogelijkheden voor ont-
wikkeling en transformatie (mogelijke aanzet tot 
herziening van het bestemmingsplan).
Het derde schaalniveau gaat over de concrete 
afstemming tussen de drie met elkaar samen-
hangende concrete ontwikkelingen: de Markthal, 
Rotta Nova (van Herk blok) en het Cebeco gebouw 
in samenhang met de opgave in de openbare 
ruimte.

Heel concreet gaat het om vraagstukken zoals:
• Entrees, looproutes en aansluiting op de
 omgeving, aanhechting van de Markthal  
 aan de looproutes van de Hoogstraat/
 Beurstraverse 
• Ontsluiting en expeditie in relatie tot de 
 kwaliteit van het openbare gebied
• Het hoogteverschil (er is twee meter
 hoogteverschil tussen de Blaak en de 
 Hoogstraat)
• Het ontstaan van een samenhangende
 stedenbouwkundige en architectonische
 eenheid rond de het nieuwe grote   
 Marktplein en de Binnenrotte
• Kwaliteit van de openbare ruimte en met 
 name de wervende kwaliteit van het   
 nieuwe plein
 
Er is daarmee ook een verschil in tijdspanne. De 
korte termijn die de actuele ontwikkeling met zich 
meebrengt en de wat langere termijn voor het 
grotere gebied moeten wel gelijktijdig ontwikkeld 
worden.
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Zadkine
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Deeluitwerking rond de Grotemarkt
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Ligging in Rotterdam: 
aan de rand van het centrum
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Hoofdstuk � Opgave
�.� Ruimtelijke context

Huidige ontwikkelingen 
In een deel van het Laurenskwartier, het gebied 
tussen de Meent, de Blaak, de Beurstraverse en 
de Binnenrotte, zijn verschillende ontwikkelingen 
gaande.
 
De Hofdame, direct naast de Laurenskerk, is in 
aanbouw; er zijn plannen met de Merkelbach 
Elling gebouwen (Hoogstraat/Nauwe Kerkstraat); 
op het grote Kerkplein wordt het stadspodium 
gerealiseerd en het plein wordt opnieuw ingericht; 
de Hoogstraat krijgt een nieuwe aankleding. 
Het KPN gebouw aan de Botersloot en de 
Binnenrotte wordt deels gesloopt en deels 
gerenoveerd. Daarvoor in de plaats komen 
een woongebouw en een kantoorgebouw met 
commerciële functies in de plint.

Er zijn vergevorderde plannen voor een Markthal. 
Deze Markthal zorgt voor een impuls in het 
gebied ten zuiden van de Hoogstraat. De scholen 
en de parkeergarage op die locatie worden 
gesloopt en vervangen door de Markthal met 
woningen, overdekte markt, winkels en een 
grote publieksgarage (1100 pp). Het blok aan de 
Hoogstraat zal worden gesloopt en vervangen 
worden door een tweezijdig blok met woningen, 
winkels, horeca en een kantoorfunctie. De 
Grotemarkt als stedelijke ruimte zal zo weer 
terugkomen in de Rotterdamse stadsplattegrond. 
De Markthal is eveneens aanleiding om de huidige 
buitenmarkt een kwaliteitslag te geven. Ook 
de mogelijkheden voor een verbetering van de 
Binnenrotte als stedelijke ruimte (vooral als de 
markt er niet is) worden bekeken. Het bestaande 
Cebeco-gebouw zal worden gesloopt en vervangen 
worden door een kantoorgebouw. In de directe 
aanpalende omgeving wordt de Oude Haven/Blaak 

afgebouwd en is de punt van het Wijnhaveneiland 
in aanbouw.

Impressie Markthal

Impressie Rotta Nova
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Ook de vergelijking met het huidige Amsterdam is 
in die zin interessant. In de binnenstad wonen daar 
80.000 mensen. In Rotterdam nog geen 30.000 
inwoners (inclusief het Oude westen waar ca. 40% 
woont). 

3 Schaalvergroting en weefselvergroving
Het Binnenstadsplan introduceerde een nieuwe 
schaal in de binnenstad. Het ging uit van de 
grote maat en korrel van de moderne stad. Een 
schaalvergroting van de bebouwing ging gepaard 
met een schaalvergroving van het weefsel. Het 
voormalige fijnmazige stelsel van straatjes en 
pleintjes is vervangen door een grootstedelijke 
grofmazige gridstructuur. 

4 Introvertheid
De verschillende functionele clusters werden door 
grote verkeersboulevards met de woongebieden 
buiten het centrum en de stad verbonden.
Het ging niet meer om een verwevenheid van 
de binnenstad met zijn directe omgeving maar 
om de bereikbaarheid van de binnenstad op een 
veel groter schaalniveau. Dit heeft op het laagste 
schaalniveau geleid tot een bepaalde mate van 
introvertheid en fragmentatie. Dit uit zich in 
het ontbreken van ruimtelijke relaties tussen 
verschillende delen van de binnenstad en tussen 
de binnenstad met de directe omgeving.

Hoofdstuk � Opgave
�.� Historische context

Het Laurenskwartier bestaat zolang de stad oud is. 
Sterker nog: het was ooit de stad. De Hoogstraat 
was het absolute hart van de stad.

In 1877 werd het spoorviaduct in gebruik genomen 
dat dwars door het representatieve en historische 
centrum voerde. Ongeveer in diezelfde tijd 
werd het gebied ten westen van de Coolsingel 
planmatig verstedelijkt met gesloten bouwblokken, 
herenhuizen maar ook met de Rotterdamse 
Schouwburg. Daarnaast werd de Coolsingel 
gedempt en werden er grote publieke gebouwen 
op de Coolsingel neergezet zoals het Stadhuis, 
het postkantoor, de Beurs en de Bijenkorf. De 
Coolsingel was niet meer de rand van de stad 
maar het nieuwe hart van de stad. Het centrum 
verschoof daarmee een stuk naar het westen.

Vanaf 1946 met het basisplan voor de 
wederopbouw werd de Lijnbaan het hart van de 
stad. Het centrum verschoof daarmee voor de 
tweede keer westwaarts. Het nieuwe centrum 
werd zodoende naast het oorspronkelijke centrum 
gerealiseerd.

Het Laurenskwartier is daarmee in de luwte van 
het centrum komen te liggen.

Landstad en Waterstad
Het deel ten noorden van de Hoogstraat, 
de Landstad, was voor de oorlog een zeer 
dichtbebouwd, arm en soms zelfs ongezond 
deel van de stad. Het deel ten zuiden van de 
Hoogstraat lag buitendijks en was zeer waterrijk. 
Hier bevonden zich de koopmanshuizen. Dit deel 
was het meest representatieve deel van de stad. 

Basisplan voor de wederopbouw 1946
Met het opstellen van het Basisplan heeft de stad 
een keuze gemaakt om een moderne stad te 
zijn. Een nieuwe stad, op een nieuwe plek in een 
nieuwe stedenbouwkundige en architectonische 
vorm.

De keuze voor moderne stad was gelijk ook 
een keuze voor de functionalistische stad. De 
functionalistische benadering heeft vier effecten 
gehad:

1 Functiescheiding 
Op het niveau van de stad werd ingezet op de 
uiteengelegde stad. Het centrumgebied was vooral 
een plek waar verschillende centrumfuncties een 
plek kregen zoals kantoren, binnenvaart, winkels, 
overheidsgebouwen, amusement etc. Het waren 
monofunctionele clusters van voorzieningen. 
Wonen werd vooral gedacht in woonwijken buiten 
het centrum. Hierdoor is er weinig tot niet ingezet 
op een compacte stedelijke menging.
In het Laurenskwartier is er deels nog wel sprake 
van een menging van winkels met woningen zoals 
op een deel van de Hoogstraat, op de Meent en 
rond de Pannekoekstraat. 
Ook op het niveau van het bouwblok was er 
sprake van functiescheiding. We treffen heel veel 
monofunctionele gebouwen aan in het gebied zoals 
schooltjes, parkeergarages en bedrijfsgebouwtjes.
 
2 Verdunning
De Rotterdamse binnenstad herbergde voor de 
oorlog ongeveer 25.000 woningen met 100.000 
inwoners. Na de oorlog ongeveer 10.000 woningen 
met slechts 25.000 inwoners (ca. 1970) De 
binnenstadsbevolking was dus nog maar een kwart 
van wat het was.
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�.� Historische context 

Een aantal belangrijke openbare ruimtes, 
onderdelen van de middeleeuwse hoofdstructuur 
hebben betekenis verloren. De oorspronkelijke 
stadsdriehoek was een driehoek met drie 
overduidelijke beeldbepalende randen: de 
Goudsesingel, Coolsingel en de Boompjes. De 
binnenstad was aangehecht aan de omliggende 
gebieden door het Hofplein (top van de driehoek) 
en het Oostplein. In oostwest richting werd 
het gebied ‘doorsneden’ door de belangrijkste 
straat van de stad, de Hoogstraat, die (indirect) 
de Coolsingel verbond met het Oostplein. De 
Hoogstraat was ook de scheidslijn tussen de 
Landstad en de Waterstad. In het Basisplan is deze 
duidelijke hiërarchische structuur verloren gegaan.

In het basisplan werd een nieuwe hoofd 
boulevardstructuur voorgesteld. Een groot deel 
van de wederopbouw van het centrum is conform 
het basisplan gerealiseerd. Het basisplan heeft 
standgehouden tot midden jaren ´60. In de jaren 
´70 heeft er een radicale omslag plaatsgevonden. 
Het gemis aan stedelijkheid, gezelligheid leidde tot 
een geheel andere bebouwingstypologie. Er werd 
meer incidenteel en project gewijs geopereerd dan 
de grote planmatige gedachte van het basisplan. 
Belangrijk voor de binnenstad is het Oude Haven 
project geweest. De bedachte boulevard vanaf de 
Willemsbrug door het centrum heen, met op de 
plek van de Oude haven een groot verkeersplein 
(een van de drie: Hofplein, Churchillplein en 
Oude haven), werd vervangen door het weer 
terugbrengen van de Oude haven. Daarmee werd 
een essentiële wijziging in de hoofdstructuur van 
het Basisplan teweeg gebracht. 

Kenmerkend voor het Laurenskwartier is dat het 
een samenvallen is van geheel en/of gedeeltelijk 
overeind gebleven gedachten uit drie verschillende 
perioden: 
De Landstad, de wederopbouwstad en de 
kleinschalige introverte jaren ´70.

Dit heeft soms geleid tot een bepaalde mate van 
onuitgesprokenheid. Bijvoorbeeld de bedachte 
Boulevard hoofdstructuur uit de wederopbouw 
gaf een ander richting aan het centrum dan 
de vooroorlogse hoofdstructuur. Echter de 
wederopbouwhoofdstructuur is maar ten dele 
gerealiseerd waardoor er op bepaalde punten 
sprake is van verlies van betekenis. Bijvoorbeeldverlies van betekenis. Bijvoorbeeldbetekenis. Bijvoorbeeld 
de Goudsesingel is van oudsher een belangrijke 
stadsrand. In het basisplan werd deze afgebogen 
naar de Mariniersweg die onderdeel was van een 
grote boulevard vanaf Rotterdam Zuid over de 
Willemsbrug en via een Rotonde naar de Pompen-
burg. Echter alleen de Mariniersweg en een 
stukje Goudsesingel is gerealiseerd. Daarmee is 
de betekenis van belangrijke boulevard verloren 
gegaan, maar is er wel een mooi breed profiel 
ontstaan.

Belangrijke plekken uit de vooroorlogse periode, 
zoals het Hofplein en het Oostplein hebben hun 
betekenis als belangrijke ankerpunten tussen stad 
en binnenstad verloren.verloren..

Het Hofplein is verschoven naar het westen en is 
vooral een verkeersplein geworden in plaats van 
een centraal punt waar allerlei routes bij elkaar 
kwamen en vandaar uit de binnenstad in leiden.

Het Oostplein vormde een schakel tussen de 
Oostzeedijk en de Hoogstraat. Deze relatie is 
verloren gegaan. De Hoogstraat eindigt daardoor 
in het niets.

De wederopbouw is tot eind jaren zestig conform 
het Basisplan uitgevoerd. Een groot deel van het 
Basisplan was toen uitgevoerd maar nog niet alles. 
In de jaren ´70 kwam er een duidelijke reactie op 
de schaalvergroting. Een aantal grotere en kleinere 
projecten werden gerealiseerd met als meest in 
het oog springend het Oude Havengebied. Er werd 
ingezet om het gemis aan stedelijkheid terug te 
brengen.

Hoofdstuk � Opgave
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Hoofdstuk � Opgave
�.� Historische lagen 

Er zijn een aantal lagen te onderkennen:
1 de landstad
2 het water
3 de waterkering
4 de spoorlijn
5 het wederopbouwgrid
6 de voetgangerspromenade
7 de historische bebouwing
8 de wederopbouwmonumenten
9 De jaren ´70 en ´80´70 en ´80

1 De landstad 
Er is slechts een beperkt aantal lijnen aanwezig 
die in de vooroorlogse stad ook aanwezig waren: 
De Meent (doorbraak begin 20e eeuw). De 
Hoogstraat tot aan de Binnenrotte, (daarna loopt 
het in een ander tracé), een stukje Delftsevaart, 
de Westewagenstraat en een deel van de randen, 
Goudsesingel en Coolsingel.

2 Het water
Het water wordt nu gevormd door een continue 
waterloop van Stokviswater, Delftsevaart 
(Haagseveer) en Steiger. Haagseveer en 
Delftsevaart waren het verlengde van de Schie. De 
Rotte ging via de Binnenrotte de stad in.
Het water is wel een belangrijke verbinding. Het is 
een continue lijn met niet altijd, of zelfs vaak niet, 
continue oevers van het hart van de stad tot aan 
het buitengebied.

3 De waterkering
De huidige primaire waterkering ligt op de 
Boompjes. De secundaire ligt op de Blaak. Voor 
de oorlog lag de waterkering op de Hoogstraat 
(doorgaand naar de Oostzeedijk). De dijk 
is nog afleesbaar in de Hoogstraat (zie het 
hoogteverschil).

4 De spoorlijn 
In 1880 is de spoorlijn geopend die een nieuwe 
snede in de stad maakte dwars door en over 
bestaande stad heen. Het spoor is inmiddels onder 
de grond maar het tracé blijft als een lijn in de 
stad zichtbaar.

5 Het wederopbouwgrid
Het Basisplan heeft een autonoom nieuw stadsgrid 
gerealiseerd van grote verkeerswegen en een 
beperkt aantal doorgaande straten. 

6 De voetgangerspromenade
Onderdeel van de wederopbouw grid was het 
(destijds unieke) voetgangerswinkelgebied. De 
Hoogstraat is door de Beurstraverse nu ook 
volledig onderdeel van het gebied.

7 De historische bebouwing
Er zijn slechts een beperkt aantal historische 
gebouwen aanwezig in het gebied. Het belang-
rijkste is de Laurenskerk. Daarnaast liggen aan de 
rand verder nog het Schieland huis, de HBU toren, 
de Beurs, het Postkantoor en het Stadhuis. De rest 
is van na de oorlog.

8 De wederopbouwmonumenten
Er zijn ook een aantal monumenten uit 
de wederopbouwperiode aanwezig. Het 
Hufpand, het stadskantoor, Dudok, het 
Industriegebouw Goudsesingel etc. Daarnaast 
zijn er ook samenhangende stukken stad, straten 
straatwanden e.d. die als aandachtgebieden 
wederopbouw zijn gekarakteriseerd.

9 De jaren ´70 en ´80
De bebouwing die op de Sint-Jacobsplaats en langs 
de Delftsevaart en het Haagseveer is gerealiseerd. 
Maar ook de bebouwing van de Oude Haven. De 
Kubuswoningen zorgden voor een verbinding 
boven maaiveld tussen de Binnenrotte en de 
Oude Haven (tussen de voormalige landstad en 
waterstad).
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�.5 Bestuurlijke context

Binnenstadsplan 2000-2010
In het Binnenstadsplan 2000-2010 gaat het om de 
complete binnenstad. De binnenstad als attractief 
woonmilieu en de binnenstad als attractieve 
plek om naar toe te gaan. De binnenstad wordt 
onderverdeeld in vier stedelijke atmosferen: de 
city, de binnenstadskwartieren, het waterfront en 
Hoboken.

Het Laurenskwartier wordt gekenschetst als een 
potentieel binnenstadskwartier. Juist vanwege de 
ligging niet meer in het absolute hart van de stad 
maar net in de luwte, heeft het de kans om een 
zeer interessant dwaalgebied van de binnenstad te 
zijn. Binnenstadskwartieren zijn gebieden die net 
buiten het kernwinkelgebied en de kantorencity 
liggen: “Off Broadway”. Hier wordt in een hoge 
dichtheid gewoond en zijn leuke bijzondere 
winkels, cafés en kleinere theaters te vinden. Dit 
zijn gebieden die een belangrijke overgang en 
aanvulling vormen voor het kernwinkelapparaat. 
Een dwaalzone waar al slenterend interessante 
plekken, winkels en straten te ontdekken zijn. Dit 
betekent dat er een, op voetgangers toegesneden, 
fijnmazig routestelsel moet zijn dat een 
aaneenschakeling vormt van interessante plekken 
en functies.

Op dit moment heeft het gebied rond de 
Pannekoekstraat en de Meent tot op zekere hoogte 
een dergelijk profiel. Echter als dwaalzone gebied 
heeft het een aantal belangrijke voorwaarden nog 
niet of niet voldoende. 
Het Binnenstadsplan heeft twee centrale 
doelstellingen. Ten eerste ‘vitaliteit door 
attractiviteit. Een aantrekkelijk verblijfsklimaat 
bepaalt de  attractiviteit van de binnenstad. Een 
aantrekkelijke openbare ruimte is naast een 
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Stedenbouwkundig plan Laurenskwartier 1998

Bestemmingsplan Laurenskwartier 2000
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aantrekkelijk programma essentieel.
Ten tweede ‘compact en leefbaar’. Hier gaat het 
om het ontwikkelen van een dichte pakking van 
wonen werken en recreëren. Belangrijke opgave 
daarin is het toevoegen van veel woningen voor 
binnenstadsbewoners.

Bestemmingsplan Laurenskwartier 2000
Het bestemmingsplan Laurenskwartier (2000) is 
het vastgestelde kader voor de ontwikkelingen 
in het Laurenskwartier. Dit bestemmingsplan 
had vooral tot doel de ontwikkeling in het 
Laurenskwartier op gang te brengen. Er is ingezet 
op een vijftal grote projecten aan de Binnenrotte 
te weten; de Witte Keizer, de Hofdame, KPN-
Botersloot, de Markthal en de Sint-Jacobsplaats.
De Witte Keizer is opgeleverd, De Hofdame 
en de KPN-Botersloot zijn in uitvoering, de 
Markthal is van start gegaan. Daarnaast wordt 
het Stadspodium tot uitvoering gebracht en is er 
sprake van een ontwikkeling in het Merkelbach 
Ellinggebouw (Hoogstraat/Grotekerkplein). Aan 
de in maart 2003 vastgelegde collegedoelstelling 
om in het Laurenskwartier 4 grote bouwprojecten 
(800-900 woningen) te realiseren is voor driekwart 
voldaan. Het bouwproject Sint-Jacobsplaats 
resteert nog (met 225 woningen), uitvoering is 
voorzien voor 2008. Met het collegebesluit van 
7 februari 2006 is het startsein gegeven voor 
de herontwikkeling van het gebied rondom de 
Grotemarkt en de Hoogstraat. 
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In het gebied is een aantal belangrijke stedelijke 
voorzieningen.
De centrale bibliotheek is een zeer belangrijke 
voorziening, pontificaal gelegen aan de Binnenrotte 
in een monumentaal gebouw. In de bibliotheek 
bevindt zich ook een klein theater en een café.
De Laurenskerk, HET monument van Rotterdam, is 
naast een kerk ook een podium voor concerten en 
lezingen en dergelijke.
Aan de nieuwe Markt bevindt zich het Nationaal 
onderwijs instituut. Een museum en archief op het 
gebied van onderwijs.

gebouwen zoals schooltjes, bedrijfsgebouwen, 
parkeergarages, etc. Daarnaast bevindt zich daar 
ook veel bebouwing die met hun achterkanten op 
de openbare ruimte gericht is. 
Ook is het gebied niet geheel conform plan 
afgebouwd, maar is er in de jaren ´70 een andere´70 een andere70 een andere 
koers ingeslagen. 
De Jacobsplaats en omgeving en de bebouwing 
langs de Delftsevaart zijn in de jaren zeventig 
en tachtig toegevoegd. De bibliotheek, de 
kubuswoningen en het Potlood zijn typerende 
bebouwing uit die tijd. 
Kortom naast de samenhangende en karakter-
istieke wederopbouw bebouwing met een stedelijke 
betekenis, (blok, wand, functiemenging etc.) is er 
ook sprake van veel incidenten. 

Stedelijk programma
Er zijn twee belangrijke winkelstraten in het 
gebied; de Hoogstraat (tot aan de Binnenrotte) en 
de Meent.
De Hoogstraat is onderdeel van het kern-
winkelgebied. Hier gaan grote voetgangers-
stromen overheen en bevinden zich vooral winkels 
die behoren tot het segment “massa” winkels 
(zie: “Sense of place”).
De Meent is een ander soort straat. Hier bevindt 
zich een menging van (couleur) lokale winkels, en 
horeca. 
Bijzondere winkels en restaurants espresso 
barretjes, lunchrooms e.d. bevinden zich in 
toenemende mate in het Pannekoekstraat gebied. 
Een bepalende functie in het gebied is de markt 
op dinsdag, zaterdag en zondag. De Markt is 
groot en trekt vooral op dinsdag en zaterdag veel 
bezoekers. Op drukke marktdagen domineert de 
markt het functioneren van een groot deel van het 
gebied.

�.� Analyse stedelijke structuur

Bebouwing
Het Laurenskwartier heeft een kenmerkende 
wederopbouw bebouwingsvorm. De meeste 
blokken bestaan uit wonen met winkels 
en bedrijven eronder en expeditie aan de 
achterzijde. Dit heeft geleid tot de kenmerkende 
expeditiehoven. Er zijn twee typen bouwblokken 
gerealiseerd. 
In het westelijk deel is een bouwblok ontwikkeld 
met een standaard diepte waar in plaats van een 
privé binnenterrein een openbare expeditiestraat is 
gerealiseerd.
Aan kopse kanten van het blok is een toegang 
gemaakt tot de expeditiestraat in het hart 
van het blok. In feite een gesloten bouwblok 
typologie die in plaats van een afgesloten tuin een 
openbare parkeerstraat in het midden heeft met 
achterkanten en bergruimte voor winkels. 
De tweede bebouwingsvorm is vooral in het deel 
oostelijk van de Mariniersweg gesitueerd. Hier is 
een nieuwe maat geïntroduceerd. Een veel dieper 
blok met bebouwing aan de binnenzijde. Hierdoor 
zijn er binnenstraten met functies ontstaan en niet 
alleen achterkanten. 

Eenheid en incidenten
Het Laurenskwartier wordt sterk gekarakteriseerd 
door deze wederopbouw bebouwing. Er zijn een 
aantal samenhangende stukken wederopbouw 
die als geheel een krachtige stedenbouwkundige 
en architectonische eenheid vormen. Dit zijn 
de aandachtsgebieden wederopbouw. Dit is het 
gebied rondom de Meent, de Pannekoekstraat de 
Mariniersweg, de Goudsesingel/Achterklooster.
Het gebied ten zuiden van de Meent en ten 
westen van de Binnenrotte is minder als een 
stedenbouwkundige en architectonische eenheid 
gerealiseerd. Er zijn daar veel monofunctionele 
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�.� Analyse stedelijke structuur
 
Uit balans: overvol en desolaat
Op de Binnenrotte en de Hoogstraat is er een 
overvolle situatie op marktdagen. Op niet 
marktdagen is de Binnenrotte vooral een verlaten 
marktterrein in plaats van een groot stedelijke 
ruimte en is het minder druk in de aangrenzende 
straten. Het gebied is uit balans. Er lijkt geen goed 
evenwicht: het is afhankelijk van het moment; 
overvol of desolaat.
Er is ook een verschil in dag, avond en nacht op 
sommige stukken. De Hoogstraat is overdag zeer 
druk s’avonds, als de winkels dicht zijn, verlaten.

Lage dichtheid woningen
Het Laurenskwartier kenmerkt zich door een lage 
dichtheid, gemiddeld 50 woningen per ha. Op 
sommige delen is de woningdichtheid niet hoger 
dan die van een vinex wijk. 

Dode stukken 
Er is een aantal gebieden in het Laurenskwartier 
die nagenoeg “dood” zijn. Dit zijn stukken die 
monofunctioneel zijn, waar bijna geen stedelijk 
leven aanwezig is. 
Bijvoorbeeld het gebied rond de Jacobsplaats met 
een naar binnen gekeerde bebouwing.
Daarnaast is ook de Grotemarkt e.o. zo’n gebied, 
met twee lagere scholen en een kinderdagverblijf, 
een garage, een school met voortgezet 
onderwijs, een kerk en achterkanten van de 
bebouwing aan de Hoogstraat. De combinatie van 
monofunctionaliteit en achterkantsituaties maakt 
dat een groot gebied wordt onttrokken aan een 
stedelijk leven.
De omgeving stadskantoor achter het stadhuis en 
het postkantoor is opgesloten tussen achterkanten 
van grote monofunctionele gebouwen zoals het 
Postkantoor, het Stadhuis en de Politie e.d. 

Hoofdstuk � Stedelijk weefsel
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�.� Analyse openbare ruimte Laurenskwartier

In het Laurenskwartier bestaat ruim 60% van 
het grondgebied uit openbare of semi-openbare 
ruimte. Dit is vergeleken met centra van andere 
steden enorm veel. Gemiddeld maakt de openbare 
ruimte ongeveer 30% van het grondoppervlak uit.uit.. 

Gevolg van deze overmaat aan openbare ruimte is 
ten eerste dat de afzonderlijke openbare ruimtes 
vrijwel nergens helder en duidelijk gedefinieerd 
worden door de omringende bebouwing. Veelal 
loopt de ene openbare ruimte over in een 
volgende. Ten tweede is er relatief veel openbare 
ruimte die niet goed functioneert omdat het geen 
duidelijke functie(s) heeft. Het zijn open plekken 
waar nauwelijks iets gebeurd. Voorbeelden 
hiervan zijn het Raamplein, de Herenplaats en de 
Jacobsplaats. 

Een tweede consequentie van de overmaat aan 
openbare ruimte is dat alles in één oogopslag 
te overzien is. Alles is breed en groot, er zijn 
nauwelijks intiemere ruimtes die je moet 
ontdekken of die de nieuwsgierigheid oproepen. 
Kortom er mist differentiatie en een heldere 
hiërarchie in de openbare ruimte, waarbij vooral de 
intiemere, kleine openbare ruimte, zoals verborgen 
pleinen, stegen en hofjes wordt gemist. Het 
gebied mist identiteit en afwisseling, verrassing en 
spanning. 

Het derde punt is een extreem lage dichtheid voor 
een binnenstedelijk gebied. Met een FSI van 0,9 is 
het eerder te vergelijken met een buitenwijk. Dit is 
onder andere te zien aan de leegte in de straten, 
vooral ’s avonds voelt het op vele plekken desolaat 
en onveilig.

Hoofdstuk � Stedelijk weefsel
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�.� Masterplan

Samenvatting analyse
Het gebied heeft op het moment een 
fragmentarisch karakter en is slecht verbonden 
met de omgeving. Er is onvoldoende benodigde 
fijnmazigheid en ruimtelijke hiërarchie.
De kwaliteit van de openbare ruimte en de 
bebouwing is op veel te veel stukken slecht.
De continuïteit van het stedelijke beeld is 
afwezig, zowel in bebouwing als in openbare 
ruimte. Te weinig divers programma zorgt voor 
onevenwichtigheid, een ongelijke verdeling voor 
overvolle naast verlaten gebieden.

Er is een bepaalde ambiguïteit in de 
hoofdstructuur, een slechts ten dele gerealiseerde 
nieuwe hoofdstructuur en een deels verbroken 
oude hoofdstructuur. De “onaffe” situatie zorgt 
voor veel mogelijkheden, voor transformatie en 
ontwikkeling. Gezien zijn ligging heeft het gebied 
de potentie als “dwaalzone”. Ontwikkelingen rond 
de Meent en de Pannekoekstraat wijzen daarop.

Er bevindt zich een aantal sterke stedelijke 
voorzieningen in het gebied: de bibliotheek, de 
Laurenskerk en het Nationaal Onderwijsinstituut. 
Het station is een belangrijk overstappunt.
De Hoogstraat en de Markt zijn zeer grote 
publiekstrekkers.

Masterplan
Het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van 
de openbare ruimte heeft in het Laurenskwartier 
absolute prioriteit. Door toevoegen van bebouwing 
en het maken van randen versterkt het Masterplan 
de structuur en hiërarchie van de openbare 
ruimte. Doel is ten eerste een sterke, eenduidige 
hoofdstructuur, bestaand uit de grote publieke 
ruimtes met verblijfswaarde en grote drukte. 

Hierbij horen de Hoogstraat, de Binnenrotte, de 
Blaak, het Grotemarktplein en eventueel ook het 
Grotekerkplein.
Ten tweede creëert het Masterplan een aantal 
gebieden in de tweede lijn: fijnmazige netwerken 
met pleinen, binnenhoven en veelzijdige routes. 
Deze gebieden moeten uitnodigen om ontdekt te 
worden. Hier kunnen nieuwe bewoners van het 
gebied hun eigen plek vinden.

Toevoegen van meer gebouwd programma werkt 
positief op de overgebleven openbare ruimte. 
Enerzijds kan de nieuwbouw de overgebleven 
openbare ruimte beter definiëren, anderzijds 
kan toevoegen van programma de overgebleven 
openbare ruimte een duidelijkere functie geven en 
zorgt het voor meer levendigheid op straat.

Er ontstaan nieuwe pleinen en straten, steegjes 
en doorgangen, parken en hoven. Oude pleinen 
krijgen een meer eenduidige functie. Door middel 
van toevoegen van programma op maaiveld 
krijgen achterkanten nieuw leven. De bestaande 
binnenhoven worden waar mogelijk in privé 
buitenruimtes veranderd.
De nieuwe bebouwing ondersteunt de openbare 
ruimte. De veelzijdigheid van de bestaande 
bebouwing in het Laurenskwartier heeft grote 
potentie voor toekomstige ontwikkelingen op 
elk schaalniveau. Om uit een aantal incidenten 
een stedelijk gebied te maken,  introduceert 
het Masterplan een tweede horizon. Het 
aandachtsgebied wederopbouw geeft hiervoor de 
hoogte: tussen 18-22m. Op deze plint moet met 
setbacks verder verdicht worden om het nodige 
leven in het gebeid te brengen. 

  
     
  

Laurenskwartier gebied 
660.800m2 (100%)

Openbare ruimte 
393.800m2 (60%)

Water 20.700m2 (3%)

Bebouwd 37% 
Onbebouwd 63%

MP Laurenskwartier West 
gebied 155.200m2 (100%)

Openbare ruimte 
105.000m (68%)

Water 7.700m2 (5%)

Bebouwd 27% 
Onbebouwd 73%

Laurenskwartier gebied 
660.800m2 (100%)

Openbare ruimte 
372.300m2 (56%)

Water 20.700m2 (3%)

Bebouwd 41% 
Onbebouwd 59%

MP Laurenskwartier West 
gebied 155.200m2 (100%)

Openbare ruimte 
96.000m (62%)

Water 7.700m2 (5%)

Bebouwd 33% 
Onbebouwd 67%
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nader verkeerskundig onderzoek bepaalt worden of 
dit met tweerichtings- of eenrichtingsverkeer kan. 
De Mariniersweg wordt zo mogelijk teruggebracht 
tot 2 x 1 rijbaan, zodat hij minder concurreert met 
de boulevards. Het blijft echter wel een straat die 
belangrijk is voor de verkeersafwikkeling en in de 
toekomst wellicht ook voor trams.
Binnen de buurten die tussen de boulevards 
en doorgaande lijnen liggen, wordt het verkeer 
teruggebracht tot bestemmingsverkeer. Doorgaand 
verkeer wordt in deze buurten geweerd.

Rond de Grotemarkt wordt het verkeerssysteem 
vereenvoudigd: de Ds. Jan Scharpstraat 
wordt tussen de Nieuwstraat en het Hang 
eenrichtingsverkeer. De Nieuwstraat wordt 
over de hele lengte twee richtingsverkeer. Een 
nieuw kruispunt met de Blaak in verlenging van 
de Verlengde Willemsbrug komt in plaats van 
de weg over de Binnenrotte. Het doodlopende 
stukje achter het Cebeco gebouw wordt bij de 
herontwikkeling van het gebouw verwijderd.

The excessive width of Weena clearly signals car priority. It is an environment 
scaled for the car rather than the human being. Weena

The width of Coolsingel is effectively splitting the city centre in two 
- presenting pedestrians with some difficulties when crossing. Coolsingel

Intersections out of scale with a city scene put more focus on vehicular traffic 
moving through than on the pedestrians passing from one city part to another. 
Blaak / Posthorn Straat

Underpasses ought not to be part of modern traffic engineering. They signalise 
high traffic speeds, form barrriers and leave open cuts in the urban form. 
Coolsingel / Blaak 

�.� Autoverkeer

In de huidige situatie lopen veel wegen dood. 
Daarnaast is er is geen heldere hiërarchie in 
de wegenstructuur. Voorgesteld wordt om dit 
te verbeteren. Hiervoor is nog wel uitgebreid 
verkeerskundig onderzoek nodig. 

De hoofdstructuur wordt gevormd door 
de boulevards. Het doorgaande stedelijke 
verkeer zal voornamelijk op deze boulevards 
geconcentreerd worden. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen stedelijke boulevards en 
stadsboulevards. De stedelijke boulevards hebben 
een aantrekkelijke groene uitstraling en een 
belangrijke verkeersfunctie. Op de stadsboulevards 
(Coolsingel, Schiedamse Dijk, Blaak, Westblaak) 
is de verkeersfunctie minder dominant. Waar 
mogelijk wordt het aantal rijbanen teruggebracht 
ter bevordering van het verblijfskarakter. 

De doorgaande lijnen in het Laurenskwartier 
krijgen een eenduidig ruimtelijk profiel. De Meent 
en de Westewagenstraat/het Haagseveer/de 
Keizerstraat krijgen een meer eenduidig profiel. In 
het vervolg van dit Masterplan zal afhankelijk van 
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Hoofdwegen netwerk Rotterdam
 Stadboulevards 
 (Coolsingel, Schiedamse Dijk, Blaak)
 Stedelijke boulevards
 Overige hoofdwegen
 Snelwegen

Blaak Coolsingel Mariniersweg
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Park & Ride voorzieningen
 binnen de ring  buiten de ring

A potential promenade along a canal providing parked cars with a nice view.

Entrance to car park and signage out of scale with a city street scenery. The lowest levels of a residential building used for parking. This design ensures 
monotonous and lifeless ground floor frontages.

Areas with conglomeration of parking structures are often deserted and percieved 
unsafe at night.

Binnenrottehof Parkeerterrein Binnenrotte Lombardkade

reductie van ongeveer 600 parkeerplaatsen in..
Dit aantal parkeerplaatsen bestaat uit plaatsen 
voor bezoekers en bewoners.
Het is hiervoor van belang om tellingen te 
verrichten die het onderscheid tussen bewoners- 
en bezoekersparkeren in kaart brengen.

Om de reductie mogelijk te maken wordt er 
op drie verschillende manieren gekeken naar 
mogelijkheden om dit aantal uit de openbare 
ruimte te halen en elders onder te brengen.
Als eerste mogelijkheid wordt er gekeken of de 
binnenhoven kunnen worden getransformeerd op 
een manier waardoor deze extra parkeerplaatsen 
voor bewoners kunnen herbergen
Ten tweede wordt onderzocht of de huidige 
en toekomstige publieke parkeergarages in 
het Laurenskwartier een deel van de 600 
parkeerplaatsen voor bezoekers in zich op kunnen 
nemen.
Ten slotte dient de parkeernorm bekeken te 
worden en in relatie te worden gebracht met 
de tellingen met betrekking tot het onderscheid 
tussen bewoners- en bezoekersparkeren.

�.� Parkeren

De straten en veel van de pleinen in het 
Laurenskwartier staan op dit moment vol met 
geparkeerde auto’s. Daarnaast worden ook de 
meeste binnenhoven in het gebied gebruikt als 
parkeerterrein voor bewoners en bezoekers. Doel 
van het nieuwe parkeersysteem is om het meeste 
bezoekersparkeren zo ver mogelijk buiten de stad 
te houden. Park & Ride voorzieningen worden 
hiervoor uitgebreid. Als tweede ring komen aan de 
rand van de binnenstad een aantal grote publieke 
garages. Deze grote garages zijn zo direct mogelijk 
gekoppeld aan de hoofdboulevards waardoor het 
aantal rijbwegingen in het gebied zoveel mogelijk 
wordt gereduceerd. Tegelijkertijd worden er 
zoveel mogelijk openbare parkeerplaatsen uit 
de openbare ruimte gehaald ten gunste van een 
nieuwe verblijfskwaliteit. 

Parkeerstrategie
Op dit moment is er een aantal van 740 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte in 
het Laurenskwartier. Voor het herinrichten enoor het herinrichten en 
opwaarderen van de openbare ruimte met hetmet het 
masterplan is het nodig om dit aantal te reduceren 
tot 143 parkeerplaatsen. Dit houdt dus een 
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Binnenhoven in het Laurenskwartier
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Transformatie van de Binnenhoven
Op dit moment is er een totaal van 135 
parkeerplaatsen in de binnenhoven. Om te bepalen 
of dit aantal is uit te breiden is er bij de studie 
naar de transformatie van de binnenhoven gewerkt 
met twee modellen.
Het eerste model gaat er van uit dat alle 
binnenhoven ontdaan worden van alle functies 
behalve het parkeren. Vervolgens wordt er een 
nieuw ontwerp voor het parkeren gemaakt met 
als doelstelling een zo efficiënt mogelijke indeling 
en dus zoveel mogelijk extra parkeerplaatsen te 
realiseren.
Bij het tweede model wordt er gekeken of 
er met behulp van parkeersysteemen extra 
parkeerplaatsen zijn te realiseren in de 
binnenhoven. Dit wordt gedaan met hefplatformen 
die twee of drie auto’s boven elkaar kunnen 
stapelen en zo kunnen bijdragen aan een 
vergroting van het aantal parkeerplaatsen.

Wanneer deze twee modellen worden toegepast 
op alle binnenhoven in het Laurenskwartier kan 
er geconcludeerd worden dat slechts een deel 
van de 600 parkeerplaatsen die uit de openbare 
ruimte dienen te verdwijnen hierin kunnen worden 
opgevangen.
Bij het eerste model, waarin een zo efficiënt 
mogelijke parkeerindeling wordt nagestreefd, is 
een winst van 47 plaatsen te behalen waardoor het 
totaal aan parkeerplaatsen in de binnenhoven op 
182 zou komen.
Het tweede model, waarin auto’s worden 
gestapeld, levert een grotere winst op. Afhankelijk 
van het gekozen platform (twee- of drielaags) is 
hiermee een winst van respectievelijk 94 of 173 
parkeerplaatsen te behalen.

1. Rodezandhof
2. Sint-Laurenshof
3. Delftsevaarthof
4. Opperthof
5. Binnenrottehof
6. Botersloothof
7. Meenthof
8. Halhof
9. Pannekoekhof

Voorbeelden van 2- en 3-laags parkeersystemen

huidig aantal
plaatsen = 28

na efficiënte indeling
aantal plaatsen = 39

huidig aantal
plaatsen = 26

na inpassing van parkeersysteem
aantal plaatsen (2 laags) = 34
aantal plaatsen (3 laags) = 51

Model 1, efficiëntere indeling Model 2, stapelen d.m.v. parkeersysteem
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Parkeernorm
In vergelijking met veel Europese binnensteden 
heeft Rotterdam een relatief hoge parkeernorm. 
Een kritische blik op deze parkeernorm zou 
een bijdrage kunnen leveren aan de beoogde 
parkeerstrategie voor het Laurenskwartier.
Om te kijken of er in het Laurenskwartier anders 
met de parkeernorm kan worden omgegaan 
is het nodig om parkeertellingen te doen die 
inzicht geven in het verschil tussen parkeren 
door bewoners en bezoekers. Wanneer uit deze 
tellingen mocht blijken dat het bewonersparkeren 
een onevenredig klein deel uitmaakt van het 
totale parkeren binnen het Laurenskwartier zou er 
besloten kunnen worden de huidige parkeernorm 
naar beneden toe bij te stellen.

Ook voor nieuwbouw zou er kritisch gekeken 
kunnen worden naar de parkeernorm. Afhankelijk 
van de doelgroep van een nieuwe ontwikkeling 
kan in verband met een optimale ontsluiting met 
openbaar vervoer een lagere parkeernorm worden 
toegepast.

Conclusie
De hiervoor beschreven oplossingsrichtingen, 
die tezamen de parkeerstrategie vormen, dienen 
gezien te worden als aanvullend op elkaar. 
Er wordt geen volgorde of prioritering aan de 
verschillende oplossingsrichtingen verbonden.
De strategie is dus een combinatie van ingrepen 
en maatregelen die, al naar gelang de specifieke 
locatie binnen het Laurenskwartier, kunnen worden 
toegepast en als geheel een kader bieden om 
de in het Masterplan gestelde doelstellingen met 
betrekking tot het parkeren en de openbare ruimte  
te behalen.

Publieke parkeergarages
Een deel van de 600 parkeerplaatsen die uit 
de openbare ruimte moeten verdwijnen zou in 
de grote publieke parkeergarages opgenomen 
kunnen worden. Hierbij valt te denken aan de 
uitbreiding van de Sint-Jacobsplaatsgarage en 
de nog te realiseren garage onder de Markthal. 
Daarnaast zou er ook gekeken kunnen worden of 
de bestaande publieke parkeergarages een deel 
van 600 plaatsen kunnen opnemen. Van belang 
hierbij is het dat de garages zijn gekoppeld aan de 
stadsboulevards. Hiermee wordt ervoor gezorgd 
dat de verkeersafwikkeling zoveel mogelijk aan de 
randen van het Laurenskwartier plaatsvindt.
Voorlopige berekeningen laten zien dat er een 
aantal van ca. 400 parkeerplaatsen is onder te 
bregen in de Sint-Jacobsplaatsgarage en eveneens 
een aantal van eveneens ca. 400 parkeerplaatsen 
in de Markthalgarage. Deze garages kunnen 
dus worden ingezet voor bezoekers- en 
bewonersparkeren.
Op de locatie Prinsenhof zou in de toekomst ook 
een parkeergarage gerealiseerd kunnen worden. 
Door zijn ligging intern in het Laurenskwartier 
zal deze echter alleen geschikt zijn voor 
bewonersparkeren.
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Parkeren bestaand

Voorstel toekomstig parkeersysteem 

Zadkine
KCAP

P P

P

P

P

P

P

parkeren in openbare ruimte

parkeren op privé terrein

publiek parkeergarageP
privé parkeergarage

P

5 min loopafstand

P P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P P

0 1005010 20

0 1005010 20



p. �8

�.� Langzaam verkeer

Fietsroutes
In principe kan overal in het gebied gefietst 
worden. De Hoogstraat vormt de enige onderbre-
king. In realiteit is de situatie vaak onduidelijk: 
kruispunten zonder makkelijke overgangen, 
autoverkeer heeft voorrang, bruggen sluiten 
middels trappen aan de kades aan, op marktdagen 
is er geen doorkomen over de Binnenrotte, de 
Sint-Jacobs-plaats is voor fietsers moeizaam te 
overbruggen.
Er missen enkele duidelijke routes en verbindingen 
met de omgevende wijken waar de fiets voorrang 
heeft. Een interessante lijn bijvoorbeeld daarin is 
de potentiële verbinding tussen het Hofpleinlijn 
viaduct, Pompenburg naar het Haagseveer/Weste-
wagenstraat uiteindelijk doorlopend tot aan de 
rivier.
De bestaande bewaakte fietsenstalling op de 
Binnenrotte wordt verplaatst. Voor fietsbeugels 
geldt dat ze vooral in de zijstraten van de 
Hoogstraat dienen worden geplaatst om deze 
belangrijke winkelstraat optimaal voor fietsers 
bereikbaar te maken. Zie het onderzoek van Jan 
Gehl naar de openbare ruimte van de Binnenstad 
waarin de “missing links” in het voetgangers en 
fietsersnetwerk zijn aangegeven.

Hoofdstuk � Netwerk

Fietspad Blaak Voetgangersgebied Hoogstraat Voetgangersgebied Nieuwemarkt

Binnenstad centrum: 
prioriteit voor langzaam verkeer

Voetgangersnetwerk
Het Laurenskwartier heeft de kans om zich tot een 
stedelijke ‘dwaalzone’ te ontwikkelen. Naast de 
drukke routes en ruimtes van de hoofdstructuur 
– Hoogstraat, Binnenrotte – moet er een fijnmazig 
netwerk ontstaan met een grote diversiteit van 
ruimtes en verbindingen.
Door juist die ‘buurten” te ontwikkelen en te 
verbeteren ontstaan allerlei alternatieve routes 
in en tussen de ‘buurten’. Hierdoor ontstaat 
geleidelijk een fijnmazigroutestelsel. Een 
voorbeeld van zo’n nieuwe alternatieve route is 
bijvoorbeeld de route die gaat ontstaan tussen de 
Leeuwenstraat, via het Grotekerkplein, over de 
Binnerotte, via de Nieuwe Markt uiteindelijk naar 
het Achterklooster.
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Voorstel fietsroutes

Voorstel voetgangersnetwerk
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�.� Groen - blauwe structuur

Groen
In het Laurenskwartier is weinig groen aanwezig. 
Dit is op zich niet vreemd voor een binnenstedelijk 
gebied. Er zijn plekken met potentie, zoals de 
Sint-Jacobsplaats en het Achterklooster. Waar 
het Achterklooster vrij goed als buurtparkje 
functioneert, mist de Sint-Jacobsplaats een 
samenhangend ontwerp en programmering. 
Het hoogteverschil naar de Pompenburg en de 
overbouwing van de spoortunnel is meer hinder 
dan een spanningsvol element. 
De Mariniersweg is de derde grote groene ruimte 
in het Laurenskwartier. In verhouding met 
zijn betekenis als verkeersroute heeft hij een 
overdreven groot straatprofiel. Het Masterplan stelt 
voor om deze drie plekken als parken voor wijk en 
buurt te versterken. Het accentueren en begrenzen 
van de ruimte met bebouwing kan daar onderdeel 
van zijn zoals op de Sint Jacobsplaats. 
De bomenstructuur langs straten en kades is 
op vele plekken onderbroken en bomen hebben 
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Waterstructuur Rotterdam

onvoldoende ruimte voor groei. Als gevolg van 
een nieuwe organisatie en centralisering van het 
parkeren komt in de straten meer ruimte vrij voor 
nieuwe en bestaande bomen. 

Blauw
De Rotte is onderdeel van het regionale waternet. 
Op het moment liggen vooral achterkanten 
en parkeerplaatsen naar het water toe. Eerste 
prioriteit is om de kades van parkeerplaatsen 
en vuilcontainers te bevrijden en als langzaam 
verkeersroute vorm te geven. Nieuwe functies, 
terrasjes en voorkanten maken het water sterker 
beleefbaar in de stad. Middels trappartijen, 
bruggen, verlaagde kades en vlonders kunnen 
mensen naar het water toe lopen.
De mogelijkheid van gebruik van het water zelf 
moet verder onderzocht worden. Aan sommige 
plekken is misschien een uitbreiding van het 
waternet mogelijk.

De Rotte aan het Kerkplein De Rotte achter Haagse veer St. Jacobsplaats
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Voorstel groene ruimtes
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verschillen. Bomen in deze straten zijn van de 
2e grootte en dienen niet tegen de gevels aan te 
groeien. De bomen dienen een bepaalde extra 
sierwaarde te hebben in stam, bloei, herfstkleur of 
habitus.

Op de pleinen en in de grotere openbare ruimtes 
komen één of enkele ‘eigen’ boomsoort(en) met 
een hoge sierwaarde. De soort boom komt voort 
uit de functie van die plek en de ruimte die voor 
de boom beschikbaar is en versterken de identiteit 
van deze plek. Bomen zijn van de 1e en 2e 
grootte.

Er moet voldoende ruimte (zowel bovengronds als 
ondergronds) zijn voor bomen, zodat zij uit kunnen 
groeien tot volwaardige bomen. Bij de belangrijke 
bomenstructuren dienen eventueel kosten 
gemaakt te worden om de bomen alsnog aan te 
kunnen planten. Indien de ondergeschikte, niet 
tot de hoofdstructuur behorende bomen vanwege 
bijvoorbeeld kabels en leidingen niet geplant 
kunnen worden, verdient het de voorkeur om geen 
bomen neer te zetten boven bomen die niet uit 
kunnen groeien tot volwaardige bomen. 

De bomen moeten enig tegenwicht kunnen 
bieden aan de grote gebouwen. Met bomen van 
de 3e grootte moet daarom zeer terughoudend 
omgegaan worden. Deze staan niet in verhouding 
met de grote hoge gebouwen in het centrum 
en voegen daarom nauwelijks iets toe aan de 
openbare ruimte.

Hoofdstuk � Netwerk
�.5 Bomenstructuur

Analyse bestaande bomenstructuur
Er zijn een aantal wetmatigheden te herkennen in 
de huidige bomenstructuur:
Langs de hoofdwegen (Coolsingel, Pompenburg, 
Goudse Singel, Blaak en Burgemeester van 
Walsumweg) staan, als er bomen staan, platanen 
aan de buitenzijde van de rijbanen. Indien er ook 
in de middenberm bomen staan, zijn dit lindes.
Langs de Rotte staan, ten noorden van de 
Hoogstraat (de oude Landstad) lindes in de kade. 
Aan de zuidzijde van de Hoogstraat (de oude 
Waterstad) staan voornamelijk kastanjes.
Als er in de straten bomen staan, staan deze aan 
een zijde van de straat; bomen aan beide zijden 
van de straat komen alleen voor op de hoofdwegen 
en op de Mariniersweg.
Op de diverse pleinen in de stad komen 
verschillende bomen voor, veelal een tot twee 
soorten per plek. Vaak zijn dit platanen, lindes 
of kastanjes (veruit de meest voorkomende 
soorten in het Laurenskwartier), maar ook andere 
boomsoorten zijn er te vinden. Al met al zijn er 
bijna geen straten met een continue bomenrij.

Voorstel versterken bomenstructuur
De hoofdgroenstructuur wordt gevormd door 
de boulevards. Deze krijgen een robuuste 
bomenstructuur met dubbele tot driedubbele 
bomenrijen (platanen) aan weerskanten van de 
weg. De bomenrijen moeten structureel doorgezet 
worden. Afslagen, doorsteken, OV-haltes, 
kabels en leidingen e.d. dienen niet meer tot 
onderbrekingen in de bomenstructuur te leiden.
De autowinkelstraten (Meent en oostelijk deel 
van de Hoogstraat) vormen samen met de noord-
zuid routes (Haagse veer/Westewagenstraat en 
de Mariniersweg) de interne groenstructuur in 
het Laurenskwartier. Deze straten hebben meer 
een lineair karakter en worden begeleid door een 
stevige boomstructuur aan een zijde van de weg. 

Het westelijke gedeelte van de Hoogstraat 
heeft een minder lineair karakter dan de 
autowinkelstraten. Er wordt daarom in dit deel 
van de Hoogstraat niet gekozen voor een lineaire 
bomenstructuur, maar meer een groepsgewijze of 
solitaire aanplant van bomen met hoge sierwaarde. 
Op die plekken waar de Hoogstraat zich hier 
verbreed, kunnen één of enkele bomen staan. 

Langs de Rotte staan, ten noorden van de 
Hoogstraat (de oude Landstad) lindes in de kade. 
Aan de zuidzijde van de Hoogstraat (de oude 
Waterstad) staan voornamelijk kastanjes. Deze 
heldere structuur blijft gehandhaafd en wordt waar 
mogelijk versterkt.

In de straten komen geen bomen of bomen aan 
eenzijde van de weg. Waar mogelijk komen 
de bomen in het trottoir te staan en niet in de 
parkeervakken. Er komt één boomsoort per 
straat; tussen straten onderling kunnen de bomen 
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�.6 Milieu en leefbaarheid

Een van de doelstellingen bij de aanpak van 
het Laurenskwartier is het verbeteren van de 
leefbaarheid in het gebied. Het gaat hier in het 
bijzonder om maatregelen op het gebied van 
verkeer en parkeren die een positief effect hebben 
op het milieu en de (verkeers)veiligheid.
Door aan de randen van het Laurenskwartier 
parkeren toe te voegen, wat vooral bedoeld is 
voor bezoekers, wordt de mogelijkheid gecreeerd 
om ongeveer 600 parkeerplaatsen op te heffen. 
Dit geeft ruimte om een kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimte aan te leggen waarbij tegelijker-
tijd het aantal verkeersbewegingen wordt beperkt, 
minder uitstoot van uitlaatgassen plaatsvindt en 
een heldere en veilige verkeersstructuur wordt 
aangebracht.
De bouw van de publieksparkeergarage onder 
de Markthal is een van de eerste grote projecten 
om deze aanpak mogelijk te maken. Dit vereist 
bijzondere aandacht voor de milieuproblematiek 
omdat in eerste instantie een vermeerdering 
plaatsvindt van het aantal parkeerplaatsen dat 
via de Blaak wordt ontsloten. Op deze weg 
verslechtert de luchtkwaliteit door de toename van 
verkeersbewegingen.
Volgens de bestaande regelgeving (Besluit 
Luchtkwaliteit 2005) is het vereist om bijtijds 
onderzoek te doen om vast te stellen of de nieuwe 
bestemmingen voldoen aan de normen die de 
wet stelt ten aanzien van luchtvervuiling. Volgens 
de huidige wetgeving moet de verslechtering 
teniet worden gedaan door het nemen van 
compenserende maatregelen in het projectgebied. 
Dit is precies wat in het Laurenskwartier wordt 
beoogd: het verbeteren van de luchtkwaliteit juist 
daar waar wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en 
uitgegaan.
Deze thematiek wordt trouwens ook voor het 

hele centrumsgebied meegenomen in het 
Binnenstadsplan
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�.� Inleiding

Tegelijkertijd met dit document wordt bij de 
gemeente Rotterdam aan een aantal documenten 
voor de buitenruimte gewerkt die (tevens) 
gelden voor het Laurenskwartier. Enerzijds 
is de gemeente bezig met het handboek ‘de 
Rotterdamse Stijl’; een handboek waarin per 
gebied bepaalde standaarden worden afgesproken 
m.b.t. profielen, materiaalgebruik, meubilair, 
verlichting e.d. Daarnaast is de gemeente bezig 
met een visie openbare ruimte voor de Binnenstad 
In dit document wordt dieper ingegaan op de 
buitenruimte van het Laurenskwartier. 

Dit hoofdstuk dient daarom gezien te worden als 
een visie op de buitenruimte en levert input voor 
bovenstaande documenten. De voorstellen die 
in dit rapport worden gedaan komen voort uit 
de wens de buitenruimte in het Laurenskwartier 
te structureren. De voorstellen zijn uitgebreid 
besproken, zowel binnen de dS+V als met andere 
betrokken diensten en partijen. Op 28 februari 
jl. heeft een workshop plaatsgevonden waarbij in 
divers gezelschap is gesproken over en gereageerd 
op de plannen voor het Laurenskwartier. Hierbij 
waren o.a. aanwezig de VVE van de Jacobsplaats, 
de Centrumraad, het opbouwwerk Stadsdriehoek, 
twee marktpartijen, de Ondernemersfederatie 
Rotterdam City, afd. Verkeer en Vervoer, afd 
Monumenten, Stadstoezicht, etc.
Op 5 februari 2007 is een bijeenkomst 
georganiseerd speciaal voor marktpartijen.
De betrokkenheid en het draagvlak voor de 
plannen is zeer groot. 
De voorstellen kunnen als een kader gezien 
worden voor de verdere uitwerking van de 
buitenruimte en ter ondersteuning voor de visie op 
de buitenruimte van het centrumgebied.

Hoofdstuk � Openbare ruimte
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Hoofdstuk � Openbare ruimte
�.� Voorstel openbare ruimte structuur

Het Laurenskwartier is gelegen tussen een 
aantal boulevards, te weten de Coolsingel, de 
Pompenburg, de Goudse Singel, de Blaak en de 
Burgemeester van Walsumweg. De boulevards 
vormen de groene randen van het Laurenskwartier 
en vormen tevens de oude structuur van 
Rotterdam tussen het Hofplein, het Oostplein en 
het Churchillplein. Insteek is om hier volwaardige 
groene boulevards van te maken waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen stedelijke 
boulevards (o.a. de Pompenburg, de Goudse Singel 
en de Burgemeester van Walsumweg) waarop 
het autoverkeer de dominante functie heeft en de 
stadsboulevards (o.a. de Coolsingel en de Blaak) 
waarop het autoverkeer een minder dominante 
functie heeft ten gunste van het verblijfskarakter. 
De profielen van de twee typen boulevards dienen 
elk een meer eenvormig uiterlijk te krijgen, waarbij 
vooral een groen karakter en bredere trottoirs als 
essentieel beschouwd worden. Het parkeren op 
boulevards moet beperkt worden tot hooguit twee 
keer langsparkeren.

De Mariniersweg concurreert op het ogenblik met 
de voorgestelde boulevards. Om de hoofdstructuur 
van boulevards helderder te maken, is ervoor 
gekozen om de Mariniersweg terug te brengen tot 
een gewone straat. Voor de ruimte die overblijft, 
dient gedacht te worden aan een langgerekt park 
dat ruimte biedt aan stedelijke functies als sport 
en spel, modeltuinen en dergelijke.

Ook binnen het Laurenskwartier zijn een 
aantal belangrijke structuren te herkenen: de 
Hoogstraat loopt vanaf de Coolsingel door tot 
aan het Oostplein. Deze lijn is thans echter niet 
(meer) als zodanig te herkennen. Vooral tussen 
de Binnenrotte en de Mariniersweg wordt deze 

disconnectie gevoeld. Door een nieuwe gevel met 
publieke functies voor de bibliotheek te zetten, het 
oostelijk deel van de Hoogstraat duidelijker over 
de Mariniersweg heen te trekken en een eenduidig 
helder profiel te maken, is het de bedoeling om de 
eenheid hier terug te brengen. De Hoogstaat wordt 
weer meer een geheel, waarbij een omslagpunt 
net voorbij de Binnenrotte ligt.
Een tweede belangrijke lijn is de Meent, een 
gemengde stadsstraat. Deze is al heel duidelijk 
aanwezig, zei het dat het profiel ter hoogte van 
het postkantoor verandert. De insteek is om 
hier het profiel van de Meent door te trekken, 
waardoor het meer past bij de rest van de Meent. 
Het noordelijke (zongeoriënteerde) trottoir dient 
verbreed te worden ten koste van de rijbaan. 
Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker voor 
de voetganger en is het mogelijk om meer 
gevelterrassen e.d. te situeren langs de Meent. 

Een belangrijke noord-zuid lijn is het Haagseveer, 
de Westewagenstraat en de Keizerstraat. Het is 
in de structuur van het centrum een belangrijke 
verbinding vanaf het Hofplein tot aan de Maas. De 
verbinding wordt thans door de zeer verschillende 
inrichting niet als zodanig ervaren. Het voorstel is 
om het profiel eenduidiger te maken waarop ook 
autoverkeer mogelijk is. Kleinschalige winkels en 
horecagelegeheiden stralen uit naar de stoep zodat 
het een gezellige stedelijke straat wordt. Tot slot is 
de Rotte een belangrijke structurerende lijn in het 
gebied. De Rotte vormt een langzaamverkeerroute 
vanuit het centrum naar het buitengebied.
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Buurten en gebieden
De lange lijnen delen het Laurenskwartier op in 
diverse gebieden. Elk gebied heeft een eigen plein 
dat door haar vormgeving de karakteristiek van 
het betreffende gebied kan versterken. Uit de 
cultuurhistorische verkenning blijkt dat ook de 
bebouwing uit specifieke tijdsperiodes de identiteit 
van elk gebied versterkt. 

De pleinen in het Laurenskwartier kunnen grofweg 
in tweeën verdeeld worden: stedelijke pleinen die 
gekoppeld zijn aan de hoofdstructuur (bijvoorbeeld 
de Binnenrotte en het nieuwe Grotemarktplein). 
Centraal in de buurten liggen de rustiger pleinen 
met meer een eigen karakteristiek. Voorbeelden 
hiervan zijn het Grotekerkplein en de Nieuwe 
Markt.

Laurenskerk:   
De Laurenskerk vormt met de Laurensplaats 
een middeleeuws relict en een monument 
voor de verwoeste stad. Opwaardering van de 
waterstructuur langs het plein kan een goede 
impuls voor dit plein zijn. 

Stadhuis:    
De vooroorlogse doorbraak van Burgdorffer 
met de monumentale gebouwen aan de 
Coolsingel (stadhuis, postkantoor, beurs) en de 
boulevardwanden aan de Meent (Stadstimmerhuis, 
Minervahuis) zijn beeldbepalende elementen 
rondom het stadhuis. Het Raamplein is een 
interessante plek in de tweede lijn van de 
Coolsingel die met de transformatie van het 
postkantoor en het stadskantoor een nieuwe 
betekenis in het binnenstedelijke weefsel kan 
krijgen.

Hoofdstuk � Openbare ruimte

Achterklooster:   
Het driehoekige wederopbouwensemble ten oosten 
van de Mariniersweg wordt gekenmerkt door 
een duidelijke stedenbouwkundige compositie 
en een grote architectonische verwantschap. Het 
Achterkloosterplein vormt het groene centrum van 
deze buurt.

Markthal:    
Met het plein langs de markthal keert de 
Grotemarkt terug in de stad. Karakteristiek 
voor deze buurt is de wederopbouwlaag, 
vertegenwoordigd door de kades van Witteveen en 
de Steigerkerk gecombineerd met de toekomstige 
bebouwing ronde de nieuwe markthal. Vooral de 
markthal en het Rotta Nova gebouw hebben een 
solitaire uitstraling.

Jacobsplaats en Pompenburg:   
Het noordelijk gelegen gedeelte van het 
Laurenskwartier is in de wederopbouw niet echt 
ingevuld. Eerst werd dit gebied doorsneden door 
het spoor, later door de bak van de spoortunnel. 
In de jaren zeventig is het evenemententerrein 
deels bebouwd (woningen en een parkeergarage), 
maar is ook gedeeltelijk braak blijven liggen. De 
Jacobsplaats heeft de potentie om in de toekomst 
het stadspark van het Laurenskwartier te worden. 

Prinsenhof:   
De Nieuwemarkt wordt gekenmerkt door een 
beslotenheid  in de stad gecombineerd met een 
historische en ruimtelijke gelaagdheid. Het plein 
bestaat uit een vooroorlogs gedeelte (Maagd van 
Holland en de oude bibliotheek) en een naoorlogs 
gedeelte (achter de Pannekoekstraat). Het gebied 
heeft daarnaast een informeel en kleinschalig 

karakter. De Nieuwe Markt vraagt om herinrichting. 
Zowel de vooroorlogse situatie als de later 
gebouwde bebouwing van de jaren vijftig kunnen 
hierbij inspiratie bieden. 



p. 5�

0 1005010 20

Pompenburg

AchterkloosterPrinsen-

hof

Laurens-

kerk

Stadhuis

Markthal

voorstel structuur buurten

Hoofdstuk � Openbare ruimte



p. 5�

�.� Beschrijving onderdelen

Binnenrotte
De belangrijkste openbare ruimte wordt gevormd 
door de Binnenrotte. Deze ruimte vormt één 
van de centrale openbare ruimtes binnen het 
Laurenskwartier. Vroeger lag hier de Rotte, daarna 
het luchtspoor naar Dordrecht. Thans is het 
spoor ondergronds gebracht en wordt er enkele 
dagen per week een markt gehouden. Het is een 
stedelijk plein waarbij ook op de niet-marktdagen 
naar een programma gezocht moet worden. De 
wanden zijn vrij diffuus en in de oorspronkelijke 
situatie niet stevig genoeg voor de maat en 
schaal van het plein. Door de wanden steviger 
te maken en de gevellijn door te trekken, wordt 
deze ruimte helderder gedefinieerd. Voorgesteld 
wordt om het plein tot aan de wanden door te 
laten lopen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat 
de bomenlaan aan de oostzijde van het plein meer 
een onderdeel van het plein gaat uitmaken i.p.v. 
een barrière tussen het plein en de rijstrook langs 
de bebouwing. Om de ruimte een wat groener 
beeld te geven, wordt er ook aan de westzijde een 
bomenrij voorgesteld. Hierdoor wordt het huidige 
harde stenige karakter van het plein omgevormd 
tot een meer aangename open, stedelijke ruimte 
opgespannen tussen bomen.
In verband met de reorganisatie van de 
marktopstelling zal onderzocht worden in hoeverre 
er nog meer verblijfskwaliteit door middel van een 
nieuwe pleininrichting kan worden gecreëerd. 
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p. 55



















Hoofdstuk � Openbare ruimte



p. 56




















�.� Beschrijving onderdelen

Binnenrotte
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Plein aan de Binnenrottezijde van de markthal en 
het Rotta Nova-gebouw
Omdat de Markthal op 3.70 +NAP ligt en 
de Binnenrotte een stuk lager ligt, is het 
noodzakelijk om aan de oostzijde van het plein 
het hoogteverschil op te lossen. Er is gekozen 
voor een trappenpartij die in de gevellijn van de 
Binnenrotte-bebouwing ligt. Hierdoor wordt het 
lengtekarakter van de Binnenrotte benadrukt. De 
Markthal en het Rotta Novablok krijgen als het 
ware een eigen voorplein voor hun hoofdentree. 
Insteek is om dit plein, bij de herinrichting van de 
markt, vrij te houden van marktkramen, waardoor 
je even lucht krijgt als je van de buitenmarkt naar 
de markthal loopt. De materialisatie komt overeen 
of is gelijk aan de Binnenrotte. 
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Blaak
De Blaak behoort tot de stadsboulevards. Het 
profiel dient een meer eenvormig uiterlijk te 
krijgen waarbij vooral een groen karakter en 
bredere trottoirs als essentieel beschouwd worden. 
De rijbanen worden meer centraal in het profiel 
gelegd ten koste van de middenberm. Aan de 
gevels ontstaat er een veel breder trottoir waar 
zich allerlei terrasjes, barretjes e.d. kunnen 
vestigen. Het moet er levendiger worden, waarbij 
de verkeersfunctie slechts één van de functies is. 

Zoals aangegeven is een robuuste doorgaande 
groenstructuur een belangrijk onderdeel van een 
stadsboulevard. Dit betekent dat er zo weinig 
mogelijk onderbrekingen komen in de bomenrijen. 
Er moet daarom zeer zorgvuldig omgegaan worden 
met afslagen, OV-haltes, kabels en leidingen 
e.d. Voor een mooie heldere boulevard is het 
belangrijk dat de bomenstructuur dominant is bij 
de vormgeving van dit gebied.

Voor een optimalere ontsluiting van de 
parkeergarage onder de Markthal is er een 
“linksaffer” geprojecteerd. Een afslag met 
voorsorteerstrook vergroot de toegangelijkheid van 
het markthalgebied. 
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Voorstel profiel Blaak
Bredere trottoirs, eventueel ten koste van de 
middenberm, levendigheid op trottoirs d.m.v. 
koffiebarretjes, gevelterrassen e.d.; heldere en 
robuuste groenstructuur
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Mariniersweg
De Mariniersweg concurreert door zijn huidige 
profiel van 2 x 2 rijbanen te veel met de 
boulevards. Voorgesteld wordt derhalve om de 
Mariniersweg terug te brengen tot een gewone 
straat. Hierdoor wordt de boulevardstructuur 
helderder. Voorgesteld wordt om een 2 x 1 rijbaan 
aan de westzijde in het profiel te leggen. In de 
verdere bewerking moet eventueel rekening 
worden gehouden met een tramspoor. Aan de 
oostzijde ontstaat hierdoor voldoende ruimte voor 
een stevige groenstructuur die het oostelijk deel 
van het Laurenskwartier, dat voornamelijk een 
woonfunctie heeft, samen met de groenzone langs 
de Burgemeester van Walsumweg, omsluit. In 
deze groenstructuur langs de Mariniersweg wordt 
gedacht aan een groene stedelijke functie, die 
ruimte kan bieden voor sport en spel, modeltuinen 
e.d. Nadere studie zal moeten uitwijzen wat dit 
precies kan zijn.
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Voorstel profiel Mariniersweg
Terugbrengen profiel naar 2 keer 1 rijstrook, brede 
trottoirs en gescheiden fietswegen. Nadruk op 
betekenis als groene ruimte niet op infrastructurele 
functie. Programmering met stedelijke, recreatieve 
functies.
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Meent
De Meent vormt één van de belangrijke lijnen 
door het Laurenskwartier. Ter hoogte van het 
Postkantoor vertroebelt het profiel. De insteek is 
om hier het profiel van de Meent door te trekken, 
waardoor de structuur helderder wordt. 

Daarnaast wordt het noordelijke 
(zongeoriënteerde) trottoir van de Meent 
verbreed ten koste van de rijbaan en een continue 
bomenrij wordt toegevoegd. Hierdoor wordt het 
aantrekkelijker voor de voetganger en is het 
mogelijk om meer gevelterrassen e.d. te situeren 
langs de Meent. Het wordt een aantrekkelijke 
levendige winkelstraat. 
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Voorstel profiel Meent
Terugdringen doorgaand autoverkeer; breder 
trottoir aan zonzijde t.b.v. terrasjes; profiel 
doortrekken ter hoogte van postkantoor; heldere 
groenstructuur.
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Haagse veer/Westenwagestraat/Keizerstraat
Het Haagseveer, de Westewagenstraat en de 
Keizerstraat is een doorgaande lijn door het 
Laurenskwartier die op het ogenblik niet zo 
ervaren wordt. Voorgesteld wordt om hier 
een eenduidig profiel aan te brengen waarop 
autoverkeer mogelijk is. Een aandachtspunt is de 
kruising met de Hoogstraat. Tijdens winkeltijden is 
het onwenselijk om hier kruisend autoverkeer te 
hebben. 

Het parkeren wordt uit het profiel gehaald 
waardoor de horeca, die al op gedeeltes langs 
deze lijn zit, meer ruimte krijgt en versterkt kan 
worden. Tevens is er hierdoor ruimte voor een 
mooie bomenrij in het trottoir. Een integrale 
aanpak is wenselijk waarbij het programma in de 
plinten wordt meegnomen.
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Voorstel profiel Haagse veer/
Westewagenstraat/Keizerstraat
Continue lijn vanaf Hoflijn/Hofplein tot aan rivier, 
terrasjes op het trottoir, heldere groenstructuur, 
aantrekkelijke lijn voor langzaam verkeer.

Hoofdstuk � Openbare ruimte
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Hoogstraat
De Hoogstraat is een doorgaande lijn die van 
de Coolsingel tot aan het Oostplein loopt. Om 
deze lijn te versterken wordt voorgesteld om een 
nieuwe gevel met publieke/winkelfuncties voor 
de bibliotheek te zetten, het oostelijk deel van 
de Hoogstraat duidelijker over de Mariniersweg 
heen te trekken en een meer eenduidig helder 
profiel te maken. Hierbij zal wel onderscheid 
gemaakt worden tussen het westelijke deel van de 
Hoogstraat tot aan de Binnenrotte en het oostelijke 
gedeelte. Het westelijke deel is, m.u.v. laden en 
lossen gedurende venstertijden, autovrij, terwijl 
het oostelijk deel wel een rijloper/-straat bevat. 
Qua materialisatie zal naar een eenheid gezocht 
moeten worden voor deze twee delen. 

Uiteindelijk zal het westelijk deel een 
aantrekkelijke hoogwaardige autovrije winkelstraat 
worden. Het oostelijk deel zal een levendige 
winkelstraat worden die te vergelijken is met 
bijvoorbeeld de Meent.
Een duidelijke aantakking op het Oostplein en de 
Oostzeedijk is dan wel noodzakelijk.
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Voorstel Hoogstraat
Hoogwaardige winkelstraat, zo weinig mogelijk 
obstakels zoals prullenbakken, lantaarnpalen, 
fietsenrekken, kraampjes e.d. Solitaire bomen 
alleen bij verbreding Hoogstraat.
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Rottekade
De Rotte is vanwege het water en haar kades 
een bijzonder en aantrekkelijk element in het 
Laurenskwartier. Het vormt een belangrijke 
langzaam verkeersroute vanuit het centrum naar 
het buitengebied; een recreatieve (wandel) route 
op het niveau van het centrum als ook van de 
stad. 
De westzijde is minder continu en kan een 
afwisseling zijn van openbare plekken aan het 
water en geheel of gedeeltelijk bebouwde kades 
met een interressant programma. De Oostzijde 
heeft de mogelijkheid om juist een continue route 
te worden.

Het zichtbaar en beleefbaar maken van het water, 
de continuïteit van de route en de kwaliteit van de 
inrichting zijn de belangrijkste aandachtspunten 
voor de Rotte. Een deel van de route wordt 
autoluw tot autovrij gemaakt ten behoeve van de 
voetganger. Ten noorden van de Meent komt er 
wel een aparte rijbaan in het profiel, maar wordt 
het parkeren aan de waterkant uit het profiel 
gehaald. Op de gehele Rotteroute komt gebakken 
materiaal als bestratingmateriaal met een mooie 
doorgaande bomenstructuur. Er wordt een 
bruggetje toegevoegd tussen de Vlasmarkt en het 
Hang waardoor de oostzijde continu wordt.
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Voorstel Rotte
‘Rustige’ en aangename wandelroute door het 
centrum/langs het water de stad uit; heldere 
groenstructuur; parkeren aan de kadezijde uit het 
profiel halen.
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Rottekade
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openbaar: small straat    
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openbaar: straat met parkeerstrook   openbaar: autoverkeer is te gast   
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Grotemarktplein
Een andere stedelijke ruimte gaat het Grotemarkt-
plein worden. Dit plein ligt tussen de markthal en 
de nieuwe bebouwing van Van Herk en vormt de 
verbinding tussen de Binnenrotte en de Rotte op 
de plaats waar zeer vroeger ook de markt was ge-
legen. Als tegenhanger van de open Binnenrotte 
zal dit plein veel beslotener worden door de 
bomen die op dit plein komen te staan. Het grote 
marktplein zal voornamelijk een horecafunctie 
kunnen krijgen. 
Het plein wordt begrensd door grote bebouwings-
wanden. Om op het plein en de  terrassen een 
aangenaam klimaat te krijgen wordt het gehele 
plein vol gezet met transparante bomen. De 
kruinen van de bomen vangen het zonlicht op wat 
mensen op de terrassen kunnen ervaren. Vanwege 
het parkeerdek dat onder dit plein gelegen is, 
moet er extra aandacht besteed worden aan de 
gronddekking en soortenkeuze van de bomen 
Om extra ruimte voor de wortels te krijgen kan 
overwogen worden om de bomen in bodemloze 
boombakken te zetten. De rand van de bakken 
dient niet hoger te worden dan zithoogte.
Omdat dit plein hoger ligt dan de Hoogstraat, komt 
er aan de DS. Jan Scharpstraatzijde een flinke 
trap naar het niveau van de Hoogstraat. Deze trap 
beëindigd als het ware het plein. Door ook een trap 
van de kade naar het water van de Rotte te maken 
wordt de relatie met het water versterkt.

De aandacht in de Ds. Jan Scharpstraat zal vooral 
uit moeten gaan naar de inpassing van de inrit 
van de parkeergarage en de trappenpartij naar 
het Grotemarktplein. Vooral de inrit zal een 
zelfstandig element in het buitenruimte/trottoir 
moeten worden. Elders in dit masterplan zijn de 
aandachtspunten voor deze helling verwoord.
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Grote markt plein

Binnenwereld Zadkine
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Vlasmarkt
De Vlasmarkt is één van de weinige historisch 
overgebleven plekken in dit deel van het 
Laurenskwartier. Alhoewel de Vlasmarkt voor 1940 
een geheel andere afmeting en betekenis had dan 
het nu in de huidige situatie heeft. De Vlasmarkt 
in z’n huidige vorm komt uit het wederopbouwplan 
van Witteveen. Er dient daarom zorgvuldig met 
deze plek omgegaan te worden om de gelaagdheid 
van de stad voelbaar te houden. 

De Vlasmarkt is het punt waar de Rotte kruist met 
de Hoogstraat, het punt waar het water kruist met 
de dijk. Dit wordt benadrukt doordat de Hoogstraat 
zich hier verbreedt; het vormt als het ware een 
rustpunt in de Hoogstraat. Een punt zonder 
winkels waar je even het water met zijn groene 
kade kunt beleven. Om deze reden verdient het 
ook de voorkeur om hier zeer terughoudend met 
eventuele paviljoens om te gaan, omdat deze 
al snel de ruimte dichtzetten en het zicht op het 
water belemmeren. Het contrast tussen de drukte 
van de winkelstraat en een rustpunt halverwege 
gaat ook verloren zodra er paviljoens komen 
op de Vlasmarkt. Het zicht op de Steigerkerk 
als monument met haar bijzondere gevel van 
gekleurd glas (zie foto) is bijzonder waardevol en 
mag niet “dicht” gebouwd worden. De kruising 
tussen de winkelroute en de kaderoute wordt 
door de toevoeging van een bruggetje tussen 
de Steigerskerk en de Vlasmarkt ook letterlijk 
ervaarbaar.

De Vlasmarkt moet een verblijfskarakter krijgen. 
Er komen bankjes om even uit te rusten, om even 
van de zon en het uitzicht te genieten of om je 
lunch op te eten. Bijbehorende horeca komt bij 
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voorkeur in de plinten van de hoekgebouwen.
Een horecapaviljoen kan naast het Osteca-pand 
komen met een adres aan de Keizerstraat en 
aan de Hoogstraat. De functie van een eventueel 
paviljoen moet het verblijfskarakter van de 
Vlasmarkt versterken.
Zoals gezegd komt op de Vlasmarkt de Hoogstraat 
en de Rotte samen. Om de oude functie van 
waterkering van de Hoogstraat te benadrukken 
is het belangrijk dat de Rotteroute vlak voor en 
vlak na de Hoogstraat d.m.v. trappen omhoog/
omlaag gaat. Er wordt voor trappen gekozen 
omdat zij het hoogteverschil meer benadrukken 
dan een hellingbaan. Men moet ervaren over een 
‘dijk’ heen te gaan. Qua materialisatie hoort het 
‘hoge’ gedeelte bij de Hoogstraat en krijgt dus ook 
het type bestrating van de Hoogstraat. Het ‘lage’ 
gedeelte aan de onderkanten van de trappen, 
hoort bij de Rotteroute en heeft daarom een 
gebakken klinker materialisatie.
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Grotekerkplein
Het Grotekerkplein vormt het centrale plein van de 
buurt waarin de historie nog het meest voelbaar is 
met de Laurenskerk, de Rotte met zijn kade, het 
Erasmusbeeld en het toekomstige Erasmushuis. 
Het is een intieme plein opgespannen tussen 
de Rotte en de entree van de kerk. Voor het 
Grotekerkplein is onlangs door de gemeente een 
ontwerp gemaakt dat binnenkort uitgevoerd gaat 
worden. Het sluit met zijn gebakken materiaal 
goed aan bij de materialisatie van de Rotteroute en 
de klassieke uitstraling die hier gewenst is. 

Op het plein zal een stadspodium komen. Hierdoor 
ontstaat er een plek voor kleinschalige optredens 
zoals toneeloptreden, klassieke muziek optredens 
en dergelijke.
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Nieuwemarkt
De Nieuwemarkt vormt het centrale plein van 
de Pannekoekstraat e.o. Het is op het ogenblik 
al een aangename groene ruimte. Dit wordt 
versterkt door het schoolmuseum verder door 
te bouwen. Hierdoor wordt de ruimte van dit 
plein beter gedefinieerd. Door de weg die over 
dit plein loopt terughoudender vorm te geven en 
onderdeel uit te laten maken van het plein of er 
zelfs helemaal uit te halen, is het mogelijk om 
het Schoolmuseum een duidelijker adres te geven 
aan dit plein. Verder zal ingezet moeten worden 
op meer horecagelegenheden. Met voorgestelde 
aanpassingen zal het een nog aantrekkelijker en 
representatief plein worden.
Overigens staat bij de ontwikkeling het 
monument (het schoolmuseum) centraal en 
worden ontwikkelingen bezien in relatie tot het 
aandachtgebied wederopbouw.
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Achterklooster
Het Achterklooster heeft een groen stedelijk 
parkkarakter en vormt de centrale plek in dit 
gedeelte van het Laurenskwartier. Deze ruimte 
is vooral bestemd voor de bewoners direct in de 
omgeving. Kinderen kunnen er spelen en ouderen 
kunnen er op een bankje zitten. Het heeft een 
aangenaam verblijfskarakter door zijn groene 
uiterlijk. Inzet is om dit groene verblijfskarakter te 
versterken en daarnaast in te zetten op sport- en 
speelvoorzieningen voor de jeugd.
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Raamplein
Het Raamplein is opgespannen tussen de 
achterkant van het stadshuis en het Haagse 
veer en heeft op het ogenblik geen heldere 
functie. Met het ontwikkelen van een interessante 
noord-zuid route via het Haagse veer en de 
Westewagenstraat, de ontwikkeling van het 
stadskantoor en het postkantoor en de ligging 
aan de Rotte, krijgt deze plek een prominentere 
ligging. Door hem om te vormen tot een echt 
groene ruimte, een openbare stadstuin, wordt er 
een buitenruimtetypologie toegevoegd die thans 
nog niet aanwezig is in het Laurenskwartier. Het 
wordt een interessante plek in de tweede lijn van 
de Coolsingel om je even terug te trekken uit de 
stadse hectiek, bijvoorbeeld om even een broodje 
te eten.
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Sint-Jacobsplaats 
De Sint-Jacobsplaats wordt door verdichting van 
dit gebied meer een omsloten groene ruimte die 
in eerste instantie vooral voor de omwonenden is 
bestemd. Het wordt een groene oase met speel- 
en sportvoorzieningen in de stad, waaraan het 
aantrekkelijk wonen is. Door deze ruimte wordt 
een langzaam verkeersroute aangelegd die de 
nieuwe Hofpleinroute verbindt met de Binnenrotte.

Plein tussen Binnenrotte, Meent en 
Lombardkade-Lombardplein
Deze plek is momenteel een parkeerterrein. 
Tussen meer of minder gesloten zijgevels van de 
wederopbouwblokken tussen Meent en kade lekt 
de Binnenrotte uit tot de Sint-Jacobsplaats. Om 
de Binnenrotte tot een stedelijke ruimte te maken 
is op deze plek een nieuw gebouw noodzakelijk. 
Door een uitkraging over de spoortunnel wordt 
de lijn van de Meent versterkt en ontstaat een 
eigenstandig plein aan het water. Reeds bestaande 
horeca in de hoeken van de bouwblokken kan het 
plein voor terrasfuncties gebruiken. Het plein zou 
iets nieuws moeten zijn, wat er nu nog niet is, 
bijvoorbeeld een groen plein met gras en zand een 
speelplaats of fontein.
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Het Laurenskwartier maakt onderdeel uit van 
het centrum van Rotterdam, het drukst bezochte 
deel van de stad. Er is veel gaande, er worden 
grote festivals gehouden, het verkeer is intensief 
en er komen veel mensen op af om te winkelen, 
te recreëren, een hapje te eten of anderszins. 
Vanwege het drukke multifunctionele gebruik 
verdient het de voorkeur om zeer zorgvuldig om 
te gaan met de vormgeving van de buitenruimte 
en terughoudend te zijn met het plaatsen van 
allerlei objecten in de buitenruimte en gebruik 
van verschillende bestratingsmaterialen. De 
buitenruimte van het centrum dient als het 
ware één tapijt door het centrum te zijn, een 
hoogwaardig materiaal dat zich niet opdringt, maar 
wel kwaliteit uitstraalt. Je moet het merken als 
je het centrum binnenkomt. Speciale straten en 
pleinen, zoals de Hoogstraat en de Binnenrotte, 
kunnen enigszins afwijken in materiaalgebruik, 
maar moeten wel een bepaalde verwantschap 
hebben met het ‘tapijtmateriaal’. Er dient een 
‘toolkit’ ontwikkeld te worden om de buitenruimte 
mee vorm te geven. Bestratingsmaterialen en 
straatmeubilair die goed op elkaar zijn afgestemd 
en tot een rustig en terughoudend vormgegeven 
buitenruimte leiden. In het handboek ‘RotterdamseIn het handboek ‘Rotterdamse 
Stijl’ wordt dit verder uitgewerkt.
Om de bijzondere identiteit van Rotterdam 
duidelijker neer te zetten ligt het voor de hand 
om materialen uit de scheepvaart, haven en 
de industrie te gebruiken met thema’s zoals 
robuustheid, moderniteit en vakmanschap.  

Hoofdstuk � Openbare ruimte

Herenplaats Meent Blaak

Hang Blaak

Steiger HangBestaand straatbeeld
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Voorbeelden
In zowel Groningen, Hengelo en Almere is het 
stadscentrum door een eenduidige materialisatie 
gekenmerkt. Dit zorgt voor een sterke samenhang 
en identiteit van het openbare gebied.

Reclamebeleid en straatmeubilering zijn 
onderdelen van deze centrumplannen.

Groningen

Hengelo

Almere
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5.� Een voortduurende metamorfose

Het Laurenskwartier kent een grote gelaagdheid 
en diversiteit. Het huidige bestemmingsplan 
heeft een sterk reglementerend karakter. In 
het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de 
bestaande structuren om nieuwe ontwikkelingen 
een vast kader te geven. Uit de meest recente 
ontwikkelingen blijkt dat een vast kader niet de 
juiste manier is om een dergelijk dynamisch
gebied verder te ontwikkelen. Huidige 
ontwikkelingen rond de Grotemarkt – de Markthal, 
Rotta Nova, de Blaaktoren en studies voor 
herontwikkeling van de Zadkine locatie - vallen 
buiten het bestemmingsplan. 

Het Laurenskwartier heeft een voor 
Nederland unieke historische gelaagdheid: 
na het bombardement op 14 mei 1940 is het 
Laurenskwartier met enkele aanpassingen 
volgens de middeleeuwse stadsstructuur weer 
opgebouwd. Daarna zijn door de constante 
economische dynamiek samen met wisselende 
visies op de stedelijke ontwikkeling verschillende 
bouwhistorische lagen ontstaan. Het Rotterdam 
van de jaren zeventig en tachtig en de recente 
stad. Deze bouwhistorische lagen maken samen de 
huidige stad. Bovendien vormt dit culturele erfgoed  
een belangrijke identiteitsdrager, ook voor de 
toekomstige stad. Het Masterplan Laurenskwartier 
wil deze historische sporen versterken, de 
bestaande en toekomstige monumenten 
respecteren, maar wil ook ruimte bieden voor 
verdere verdichting. 

Zadkine
KCAP

Door het vastleggen van een aantal eenvoudige 
regels in plaats van bijvoorbeeld vaste hoogtes 
blijft de dynamiek van het gebied in stand en kan 
flexibel op nieuwe ontwikkelingen gereageerd 
worden. 

Het masterplan Laurenskwartier moet daarom 
geen blauwdruk worden, maar een plan dat 
ontwikkelingen, binnen bepaalde regels vrij laat. 

De nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

Door het duidelijk stellen van de bebouwingsregels 
wordt niet alleen zekerheid gecreëerd voor 
ontwikkelaars en investeerders, maar ook voor de 
bewoners. 

Uitzonderingen op het bestemmingsplan
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5.� Stadsbeeld

Het Laurenskwartier heeft een sterk wisselend 
beeld wat betreft bebouwing. Het doel van het 
masterplan is om een eenduidig beeld van het 
gebied te laten ontstaan. Hierdoor wordt een 
duidelijke identiteit gecreëerd die niet alleen 
Rotterdam als “merk” in de zin van citymarketing 
sterker positioneert, maar ook de bewoners zich 
sterker laat identificeren met hun eigen stad. De 
klassieke stad, de geplande stad en de flexibele 
stad zijn voorbeelden van steden met een 
duidelijke identiteit. 

De klassieke stad heeft een sterk eenduidig beeld, 
doordat het is opgebouwd uit bouwblokken met 
een bepaalde hoogte bijvoorbeeld tussen de 15 
en 25 m. Berlijn is een goed voorbeeld van een 
klassieke stad. De goothoogte ligt hier bijna overal 
op 22 meter.

De geplande stad benadrukt de hiërarchie in een 
gebied met de plaatsing van hoogteaccenten bij 
de belangrijkste ruimtes. Vele voormalig klassieke 
steden hebben bij hun verdichtingslag voor dit 
concept gekozen. Ook hiervoor kan Berlijn als 
voorbeeld dienen. Rond de Alexanderplatz en de 
Potsdamerplatz zijn concentraties van hoge torens 
ontstaan.

De flexibele stad is juist het tegenovergestelde. 
Hoogbouw kan in deze steden overal. Het 
stadsbeeld is vaak het product van op dat moment 
geldende marktverhoudingen.

Voor het Laurenskwartier wordt een combinatie 
voorgesteld van de verschillende principes, de 
gereguleerde stad. Hierbij worden een aantal 
constanten gedefinieerd (plint, max. volume 
rooilijnen etc.), maar er worden ook een aantal 

vrijheden gegeven. Hierdoor ontstaat er vrijheid 
en flexibiliteit en wordt tegelijkertijd een eenduidig 
stadsbeeld gewaarborgd door de gestelde regels.  
Een aantal bouwregels bepalen de kwaliteit van de 
nieuwe bebouwing. Een duidelijke goothoogte van 
18-22m geeft rust in het straatbeeld en versterkt 
het stedelijke karakter van het Laurensgebied. 
Deze goothoogte sluit goed aan bij de goothoogte 
van het aandachtsgebied wederopbouw. Hoogbouw 
kan op de plint gerealiseerd worden, maar moet 
wel aan een aantal regels voldoen. In principe 
kan dit overal, zolang de hoogbouw de kwaliteit 
van bestaande bebouwing of openbare ruimte 
niet belemmert. In de directe omgeving van de 
Laurenskerk mag echter geen hoogbouw gebouwd 
worden.
Hoe in het aandachtsgebied wederopbouw wordt 
omgegaan met het toevoegen van volumen zal nog 
worden onderzocht. 
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De klassieke stad

De geplande stad

De flexibele stad

De gereguleerde stad
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Maximale bouwenveloppen met raamwerk

Maximale bouwenveloppen, “koek” van 70 meter hoogte

5.� Raamwerk

Het doel van het masterplan is om de leefbaarheid 
van het Laurenskwartier te verbeteren. Om het 
gewenste urbane karakter met een 24 urige 
levendigheid te kunnen bereiken is een bepaalde 
kritische massa van bewoners noodzakelijk. 
Om deze kritische massa te verkrijgen, is het 
noodzakelijk in het Laurenskwartier te verdichten.
Het Masterplan Laurenskwartier gaat uit van 
het bestaande Rotterdamse beleid dat in de 
binnenstadsgebieden overal een 70 meter 
hoge bebouwing toelaat. Aan deze theoretische 
“koek” van 70 meter zijn vervolgens een aantal 
kwalitatieve randvoorwaarden toegevoegd, 
waardoor de bebouwingsenveloppen zijn ontstaan. 

De bebouwingsmogelijkheden worden beïnvloed 
door :

technische randvoorwaarden:
- bestaande infrastructuur 
- milieucirkel

randvoorwaarden vanuit de buitenruimte:
- bezonning verblijfsgebieden 
- fijnmazige loopverbindingen

randvoorwaarden vanuit de cultuurhistorie
- lange lijnen
- zichtlijnen op de Laurenskerk
- monumenten en aandachtsgebieden 
wederopbouw

In het volgende deel worden deze factoren verder 
toegelicht.
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VoorbeelduitwerkingMaximale bouwenveloppen met raamwerk

Maximale bouwenveloppen, “koek” van 70 meter hoogte
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Technische randvoorwaarden
De bestaande technische infrastructuur beperkt de 
bebouwingsmogelijkheden in het Laurenskwartier. 
Onder de Blaak loopt bijvoorbeeld een metrotunnel 
waar bovenop niet gebouwd kan worden. De 
spoortunnel onder de Binnenrotte kent daarnaast 
ook een aantal beperkingen voor de bouwlocaties 
naast dit tunneltraject, omdat de tunnel gevoelig 
is voor verzakkingen. De bestaande kabels en 
leidingen zorgen ook voor beperkingen. Kabels en 
leidingen kunnen in principe worden verplaatst, 
maar dit kan wel hoge kosten tot gevolg hebben. 
Verder ligt in het gebied van het Laurenskwartier 
een vluchtcorridor die de toegestane bouwhoogte 
beperkt. Met het vastzetten van de bouwhoogte 
hoogste vloer op 70 meter blijft het Masterplan 
onder de vluchtcorridor. 

Bezonning verblijfsgebieden
Voor de stad is het van belang dat de belangrijkste 
openbare ruimtes voldoende zonlicht vangen om 
een aangenaam verblijfsklimaat te garanderen. 
De belangrijke openbare ruimte in dit deel van het 
Laurenskwartier is in te delen in 3 type ruimtes, 
te weten: de pleinen, de winkelstraten en de 
specifieke plekken.

Hoofdstuk 5 Bebouwing
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Gewenste verblijfskwaliteit openbare ruimte

10:00h -16:00h

10:00h -13:00h

12:00h -18:00h

Voor de pleinen wordt een tijdvenster 
vastgelegd waarbinnen het plein in de zon 
dient te liggen. Voor een plein dat vooral in 
de avonduren als horecaplein wordt gebruikt 
betekend dit bijvoorbeeld dat het plein voor 
deze bepaalde tijd in de zon dient te liggen. De 
bebouwingsenveloppen worden zodanig gevormd 
dat deze kwaliteitseis voor het plein wordt gehaald. 

Voor de winkelstraten (de Hoogstraat en de 
Meent) is het niet noodzakelijk dat er gedurende 
de hele dag zonlicht is. Het is wel belangrijk om 
op sommige plekken de schaduw te ‘doorbreken’. 
De Vlasmarkt is bijvoorbeeld een open plek in de 
Hoogstraat waar de zon kan doorbreken. 

Een voorbeeld van een specifieke plek is de 
zuidzijde van eventuele nieuwbouw van het 
Wereldhavengebouw. Het idee is om aan deze zijde 
in de toekomst de kade meer verblijfswaarde te 
geven, eventueel door toevoeging van terrasjes. 
Dit betekent dat er voldoende bezonning moet 
zijn. Nieuwbouw mag dan ook niet meer dan 20% 
schaduw toevoegen ten opzichte van de huidige 
situatie. 
Een ander voorbeeld is het driehoekige plein 
tussen de Markthal en de Binnenrotte. Dit plein 
geeft even lucht als je van de drukke markt 
naar de markthal loopt. De markthal geeft in de 
(na)middag en avond schaduw op dit plein. Op 
het overgebleven deel, dat in de zon ligt mogen 
omliggende gebouwen nog maximaal 50% extra 
schaduw geven.







ochtend

middag

avond



p. �0�

Hoofdstuk 5 Bebouwing
5.� Raamwerk

p. 95

Hoofdstuk 5 Bouwregels

R

R

P

R

openbare gebouwen (Nolli-plan)

voetgangers netwerk

Beperkingen

gewenste verblijfskwaliteit openbare ruimte







10:00h -16:00h

10:00h -13:00h

12:00h -18:00h

Voetgangersnetwerk
Het Laurenskwartier heeft de kans om zich tot een 
stedelijke ‘dwaalzone’ te ontwikkelen. Naast de 
drukke routes en ruimtes van de hoofdstructuur 
– Hoogstraat, Binnenrotte – moet er een fijnmazig 
netwerk ontstaan met een grote diversiteit van 
ruimtes en verbindingen. Het Laurenskwartier 
bestaat uit buurten die herkenbare sferen kennen 
met onderling vrij scherpe contrasten. Door de 
buurten te ontwikkelen en te verbeteren ontstaan 
allerlei alternatieve routes in en tussen de ‘buur-
ten’. Hierdoor ontstaat geleidelijk een fijnmazig 
routestelsel. Een voorbeeld van zo’n nieuwe alter-
natieve route is bijvoorbeeld de route die ontstaat 
tussen de Leeuwenstraat, via het Grotekerkplein, 
over de Binnenrotte, via de Nieuwe Markt uitein-
delijk naar het Achterklooster. 
Voor de bebouwingsenveloppen bij de Laurenskerk 
betekent dit principe bijvoorbeeld dat er een steeg 
wordt gemaakt, die naar de zij-ingang van de Lau-
renskerk leidt.

Lange lijnen 
De middeleeuwse “stadsdriehoek” is nog 
goed in de huidige stadsplattegrond van het 
Laurenskwartier te herkennen. Wel werd een 
aantal straten en vaarwegen na de oorlog 
verbreedt en verlegd. Het Masterplan
Laurenskwartier wil deze doorgaande structuren 
leesbaar houden en waar nodig versterken. Op het 
niveau van de openbare ruimte wordt voorgesteld 
om de lange lijnen duidelijker herkenbaar te 
maken door het aanleggen van een eenduidig 
straatprofiel. Het toepassen van doorlopende 
bestrating, meubilair en bomenrijen behoort tot de 
middelen. Op het niveau van de bebouwing worden 
de lange lijnen versterkt door het toepassen van 
eenduidige rooilijnen en bebouwingshoogtes. 

 
Waterstructuur:
De Rottekade krijgt een duidelijke positie in 
de stad door het aanleggen van een langzaam 
verkeersroute die niet alleen het water zichtbaar 
en beleefbaar maakt, maar ook de kades 
en bruggen van Witteveen in het licht zet. 
Achterkanten worden door het aanleggen van 

terrassen of doorgezette winkels met steigers 
weggewerkt.
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Binnenrotte:
Het Masterplan geeft de Binnenrotte een duidelijke 
begrenzing: Bomenrijen aan beide kanten 
versterken het lineaire karakter van deze ruimte. 
Er wordt een duidelijke rooilijn gecreëerd door het 
inbouwen van de bibliotheek. De Markthal vormt 
de uitzondering op de regel: dit nieuwe icoon 

mag over de rooilijn heen staan. De Laurenskerk 
blijft een op zichzelf staand icoon en blijft 
zichtbaar. De bebouwing op de Binnenrotte 
brengt de menselijke maat terug in deze ruimte. 
De ruimte blijft doorlopen op maaiveldniveau 
(uitkragingen) Op grotere afstand is de ruimte 
helder gedefinieerd en loopt niet meer weg.

Hoogstraat:
De Hoogstraat, een voormalige dijk en nu 
winkelstraat, krijgt een eenduidig profiel met een 
doorlopende materialisatie van de Coolsingel tot 
het Oostplein. De Binnenrotte wordt overbrugd 
met een “zebrapad” dat voor de continuïteit van de 
bestrating zorgt. Het inbouwen van de bibliotheek 
kan meehelpen dit stuk van de Hoogstraat 
te activeren en voor een continuïteit van het 
winkelprogramma zorgen.

Haagse veer/Westewagenstraat/Keizerstraat
Deze lange lijn krijgt een eenduidig profiel met een 
doorgaande bomenrij aan een kant. De kruising 
met de Hoogstraat vraagt bijzondere aandacht 
om de continuïteit van de doorgaande structuur te 
waarborgen.

Coolsingel/Blaak/Goudsesingel/Burgermeester van 
Walsumweg
De stadsdriehoek wordt omgeven door brede 
wegen die tegenwoordig weinig verblijfskwaliteit 
voor de voetganger hebben. Er wordt naar 
gestreefd het groene karakter van deze straten te 
versterken en door het verbreden van de trottoirs 
ruimte aan de voetganger te geven.

Meent
Het profiel van de Meent kan vooral ter hoogte 
van het postkantoor duidelijker leesbaar worden 
gemaakt.
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5.� Raamwerk

Zichtlijnen Laurenskerk  
De Laurenskerk is niet alleen de naamsgever van 
het Laurenskwartier maar het is ook een belangrijk 
symbool voor de in de tweede wereldoorlog 
verwoeste stad en markeert bovendien het 
historische hart van Rotterdam.

De zichtbaarheid van de Laurenskerk wordt 
gewaarborgd door het opnemen van zichtlijnen 
naar de Laurenskerk in de bouwenveloppen. In 
een zone rond de Laurenskerk zijn geen torens  of  
andere bebouwing boven de 35 meter toegestaan. 
Om de zichtbaarheid vanaf de Binnenrotte te 
waarborgen sluit het blokje aan de Binnenrotte aan 
op de goothoogte van de kerk 

Hoofdstuk 5 Bebouwing

De Laurenskerk 1852 De Laurenskerk 1933De Laurenskerk 1899

De Laurenskerk vanaf de Binnenrotte ... vanaf het Hofplein ... vanaf de Blaak ... vanaf Westewagenstraat ... vanaf Oppert
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... vanaf Oppert
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5.� Bebouwingsregels

Overall principe bebouwing in het Laurens-
kwartier
In principe gelden voor de toekomstige bebouwing 
in het Laurenskwartier drie eenvoudige regels: 
1. de Plint
De basis wordt gevormd door een plint van 
18-22 meter. Hierdoor wordt niet alleen een 
rustig en stedelijk straatbeeld gecreëerd maar 
wordt ook de voor Rotterdam identiteitgevende 
wederopbouwlaag gekoesterd.
2. het setback-volume tot 35 meter
Op de plint kan het blok verder worden verdicht 
met een volume tot 35 meter hoogte of een slanke 
toren. Verdere bebouwing moet wel minimaal 
2,50 meter van de plint terugspringen en komt 
daardoor in de tweede rij te staan, zodat de 
wederopbouwarchitectuur volledig tot zijn recht 
komt. 
3. de toren
Torens kunnen tot 70 meter hoog zijn en kennen 
een zo groot mogelijk setback.

Bebouwing langs de Blaak
Aan de Blaak wordt uitgegaan van een plint van 
35 meter. Hiermee wordt geanticipeert op de 
grootschalige bebouwing langs deze brede 
Boulevard. 

Vrijstaande torens
Vrijstaande torens zijn solitaire torens die vrij 
in de ruimte staan. Deze torens kennen een 
bouwenveloppe van 70 meter, maar hoeven verder 
niet aan de setback regels te voldoen. Vrijstaande 
torens maken geen onderdeel uit van een 
bouwblok en hebben daarom geen achterkanten. 
Deze alzijdigheid vraagt bijzondere aandacht 
vooral voor de vormgeving en programmering van 
de begane grond.

Monumenten en andere waardevolle en 
karakteristieke gebouwen
Onder deze categorie vallen gemeentelijke en 
rijksmonumenten met een beschermde status 
maar ook gebouwen die geen officiële beschermde 
status hebben. Deze gebouwen zijn waardevol 
en karakteristiek en kunnen zo een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van de binnenstad. 
Ontwikkelingen die rondom deze categorie 
gebouwen plaatsvinden dienen met bijzondere 
aandacht voor de karakteristieken te worden 
ontworpen. 

Zone rond de Laurenskerk
De Laurenskerk domineert reeds vanaf de 
Middeleeuwen de binnenstad. Als een van de 
weinige overblijfselen van het bombardement 
is het na de tweede wereldoorlog nog meer 
verworden tot het icoon van de oude stad. De 
Laurenskerk mag als belangrijk monument niet in 
de schaduw komen te staan van de nieuwbouw. 
Om te waarborgen dat de Laurenskerk haar 
icoonfunctie kan blijven behouden naast nieuwe 
ontwikkelingen, wordt een bijzondere zone 
rondom de kerk getrokken waarin geen gebouwen 
boven de 35 meter zijn toegestaan. Hierdoor 
kan de kerk haar zelfstandige positie behouden. 
De zichtbaarheid van de toren, het koor en het 
schip van de Laurenskerk in het stadsbeeld wordt 
bovendien door het openlaten van zichtlijnen in de 
bebouwingsenveloppen gewaarborgd.

Aandachtsgebied wederopbouw
De historische kwaliteiten van het Laurenskwartier 
liggen vooral in de eenheid van een aantal 
duidelijk van elkaar te onderscheiden gebieden uit 
verschillende tijdsperiodes. Een aantal ensembles 
uit de wederopbouwperiode is aangewezen als 
wederopbouwaandachtsgebied. Dit is in 1998 
vastgesteld door B en W. Besloten is dat nieuwe 
bestemmingsplannen in de binnenstad een zware 
historische paragraaf krijgen en dat de historische 
kwaliteiten in het stedenbouwkundig ontwerp 
worden verwerkt. Voor het Laurenskwartier 
is voor het vigerende bestemmingsplan een 
uitgebreide historische paragraaf geschreven 
en de aandachtsgebieden zijn behoudend 
bestemd. In de wederopbouwaandachtsgebieden 
is het uitgangspunt behoud, in combinatie met 
zorgvuldige vernieuwing door in- en aanpassing. 
Nieuwe ontwikkelingen moeten de daar 
aanwezige kwaliteiten versterken. De kwaliteit 
van de wederopbouwensembles ligt besloten in 
de onderlinge samenhang van bouwwerken en 
stadsdelen en in de samenhang van de structuur 
en het weefsel. 

Uit een nog uit te voeren onderzoek moet blijken 
hoe in het aandachtsgebied een verdichting kan 
plaatsvinden met het behoud van de bestaande 
kwaliteiten. Wat zijn de condities die ervoor zorgen 
dat de stedelijke ensembles behouden blijven? Er 
dienen duidelijke toetsbare regels en voorwaarden 
moeten worden opgesteld die duidelijkheid voor 
ontwikkelaars en investeerders maar ook voor de 
bewoners creëren. 
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Gebouwen Blaak:
plint 30-35 meter, torens tot 70 meter 
hoogste vloer

Vrijstaande toren:
tot 70 meter hoogste vloer zonder setback

Monumenten en andere waardevolle 
en karakteristieke gebouwen

Principe bebouwing Laurenskwartier: 
plint 18-22 meter, setbackzone tot 35 me-
ter, torens 70 meter hoogste vloer

Zone rond de Laurenskerk:
geen torens toegestaan, plint 18-22 meter, 
setbackzone tot 35 meter

Aaandachtsgebied wederopbouw:
nadere studie vereist, die uitspraken doet 
over wat de bijzondere condities zijn, zo-
dat het ensemble hier gehandhaafd blijft.

Hoofdstuk 5 Bebouwing

Voorstel voor uitbreiding van het 
aandachtsgebied wederopbouw
nadere studie vereist
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5.�. Bebouwingsregels 

vrijstaande toren 

verdicht blok

regels  

Een vrijstaande toren moet binnen de envelop 
voldoen aan de maximale-hoogte-regel en de 
slankheidsregel. 
Verder mag de toren niet meer dan 2 uur schaduw 
op een bestaand gebouw werpen en moet het 
ontwerp op windbelasting getoetst worden. 

regels  

Het verdichtte blok bestaat uit maximaal drie 
componenten: de plint, het setback-volume en de 
toren. Voor ieder van deze componenten bestaan 
regels, waarbij de setback-regels ook voor de 
torens gelden (zie schema volgende pagina). 
Alle bouwvolumes boven de 35m vallen onder de 
definitie “toren”. 
De nieuwbouw moet voldoen aan de regels 
betreffende wind en schaduw.

plint setback-volumen toren



p. �09

Hoofdstuk 5 Bebouwing

is het ontwerp een 
vrijstaande toren of 
een verdicht blok?

max. envelop
vrijstaande toren

max. envelop
verdicht blok

blok met of 
zonder toren?

regels: - maximale hoogte
 - slanke torens
 - wind
 - schaduw

blok met toren

blok zonder toren

regels: - alle plintregels
 - alle setbackregels
 - wind
 - schaduw

regels: - alle plintregels
 - alle setbackregels
 - alle torenregels
 - wind
 - schaduw
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plint hoogte 

Algemene hoogte van 18-22m 
(hoogte wederopbouw blokken).
Blaak rond 30m.

openingen in de plint

Maximaal 20% van de omtrek van een blok mag 
onbebouwd blijven of minder dan 18m hoog 
bebouwd worden.

alzijdige plint

Minimaal 80% van de oppervlakte van de begane 
grond moet uit representatieve gevels bestaan. 
Dit zijn b.v. winkels, horeca maar ook lobbies en 
woningen.

5.�. Bebouwingsregels 

Bebouwingsregels plint

The base height of the urban 'plinth' should be between 
18 and 22 meters.

18-22m

25-35m

The base height of the urban 'plinth' should be between 
18 and 22 meters.

18-22m

25-35m

80% of the perimetre of a plot must be built to a minimum of 18m.

3 ecken bebaut!

20%

80% of the perimetre of a plot must be built to a minimum of 18m.

3 ecken bebaut!

20%

80% of the perimetre of a plot must be built to a minimum of 18m.

3 ecken bebaut!

20%

80%  openbaar

80%

80%  openbaar

80%

standaard-plint blaak
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set-back

Hogere bebouwing op de plint moet een set-back 
van minimaal 2,50m hebben. In deze set-back 
zone kunnen zich wel balkons bevinden.

hogere bebouwing zonder set-back

Maximaal 20% van de omtrek van een blok kan 
zonder set-back hoger bebouwd worden. 
Maximaal 40% van één gevel van een blok kan 
zonder set-back hoger bebouwd worden.

Bebouwingsregels setback-volumen

20% of the perimeter of a plot may be built verticaly from the plinth
without a set back, but only 40% of a front side per side.

100%

100%

a+b = max. 20%

max. 40%

a

b

20% of the perimeter of a plot may be built verticaly from the plinth
without a set back, but only 40% of a front side per side.

100%

100%

a+b = max. 20%

max. 40%

a

b

max. 2 uur

min. 2,50m
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5.� Bebouwingsregels 

maximale hoogte

De maximale hoogte van een toren is 70m hoogste 
vloer vanaf het maaiveld.

Bebouwingsregels torens

maximale vloeroppervlakte 

De maximale vloeroppervlakte van een toren is 
650m² per verdieping. 
Als een complexe vorm voor de 
diagonaalberekening tot een rechthoek 
geabstraheerd wordt, geldt de maximale 
oppervlakte van 650m² voor de geabstraheerde 
rechthoek.

slanke torens 

De maximale diagonaal van een verdieping van 
een toren is 1,45*√vloeroppervlakte van de 
verdieping.
Bij een complexe vorm van de plattegrond, 
wordt deze geabstraheerd tot een rechthoek. De 
oppervlakte van de rechthoek is de basis voor de 
diagonaalberekening.

d d

70m

max. 650m² max. 650m²max. 650m² max. 650m²
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plaatsing torens

Torens worden niet direct op de hoek van een blok 
geplaatst.

Bebouwingsregels algemeen

schaduw

Er mag boven de plint hoger worden gebouwd, 
indien dit niet meer dan 2 uur schaduw per dag op 
de bestaande bebouwing werpt.

Bebouwingsregels torens

wind

Er moet worden aangetoond dat een nieuw 
gebouw geen hinderlijke windstromen veroorzakt.

max. 2 uur

min. 2,50m
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PLOT

Neighbouring plot
with housing

Shadow cast from a 20m high building for more then 2 hours in a day

Shadow cast from a 35m high building for more then 2 hours in a day

Shadow cast from a 70m high building for more then 2 hours in a day

PLOT

Neighbouring plot with housing

The mass of the building must be trimmed so as not to hinder neighbouring housing

Ernaast liggende plot 

met woningen

PLOT

Neighbouring plot
with housing

Shadow cast from a 20m high building for more then 2 hours in a day

Shadow cast from a 35m high building for more then 2 hours in a day

Shadow cast from a 70m high building for more then 2 hours in a day

PLOT

Neighbouring plot with housing

The mass of the building must be trimmed so as not to hinder neighbouring housing

Schaduw van 20m hoog gebouw voor meer dan 2uur/dag
Schaduw van 35m hoog gebouw voor meer dan 2uur/dag
Schaduw van 70m hoog gebouw voor meer dan 2uur/dag

Hoofdstuk 5 Bebouwing
5.� Bebouwingsregels

Woonbebouwing
Voor het Laurenskwartier geldt als prioriteit dat 
er meer leven en kwaliteit komt door toevoeging 
van woonbebouwing. Bestaande woningen hebben 
op het moment een vrij hoge kwaliteit door de 
lage bebouwingsdichtheid van het gebied in het 
algemeen. Dit heeft tot gevolgd dat er momenteel 
veel zon is en weinig schaduw van omliggende 
bebouwing. Nieuwbouw moet hier rekening mee 
houden. 

Om de kwaliteit van de bestaande woningen te 
waarborgen, moet de nieuwbouw er voor zorgen 
dat zij de bestaande bebouwing niet voor meer 
dan twee uur in de schaduw legt. Wanneer dit 
wel het geval is, dan moet het volume van de 
nieuwbouw worden aangepast. 

De massa van het gebouw moet worden 
aangepast, opdat de aangrenzende woningen 
niet meer dan twee uur in de schaduw komen 
te liggen.  

PLOT

Neighbouring plot
with housing

Shadow cast from a 20m high building for more then 2 hours in a day

Shadow cast from a 35m high building for more then 2 hours in a day

Shadow cast from a 70m high building for more then 2 hours in a day

PLOT

Neighbouring plot with housing

The mass of the building must be trimmed so as not to hinder neighbouring housing

Ernaast liggende plot 
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Schaduw principe plan
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5.5. Bouwenveloppen

Kavel 1 - Cebeco
Kavel tussen Blaak en Nieuwstraat, hoek Ds. Jan 
Scharpstraat.
Er wordt onderzoek gedaan naar de verbouwings-
mogelijkheden van het bestaande gebouw. In 
het geval van nieuwbouw geldt aan de Blaak 
kant een plinthoogte van 35m, aflopend naar de 
Nieuwstraat. 

Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

Data

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

n.v.t.

35-70 m

25000 m²

3812 m²

bestaand

0

33,75 m

8.027 m²

1.040 m²

toekomstig

Randvoorwaarden

Maximale enveloppe
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Kavel 2 - Zadkine
Kavel tussen Hang en Nieuwstraat, hoek Ds. Jan 
Scharpstraat.
Verdeeld eigendom. Ideaal zou een 
gemeenschappelijke herontwikkeling zijn. De kavel 
grenst aan de Steigerkerk en moet op dit gebouw 
reageren. Er zijn al verschillende studies voor het 
gebouw gemaakt. Voor de stedebouwlijke structuur 
zou op deze locatie een rustig blok met binnenhof 
moeten komen. Hoogbouw is beperkt mogelijk: het 
Grotemarktplein en de kade mag alleen beperkt in 
de schaduw liggen.

Locatie

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

20 en 70 m

23887 m²

4744 m²

bestaand

0

16,50 - 24,50 m

7.660 m²

1.716 m²

toekomstig

Randvoorwaarden

Maximale enveloppe

Data

Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe



p. ��8

5.5. Bouwenveloppen

Kavel 3 - Merkelbach en Elling
Kavel tussen Laurenskerk en Hoogstraat. Hoek 
Binnenrotte. Verdeeld eigendom. De kavel is 
moeilijk bereikbaar voor autoverkeer. Parkeren 
is moeilijk op de locatie op te lossen. Smalle 
kavel. Er zijn al verschillende studies voor het 
gebouw gemaakt. Onder ander een renovatieplan 
inclusief een verhoging met penthouses. In het 
geval van herontwikkeling wordt de bouwkavel in 
richting Laurenskerk vergroot. Hierdoor ontstaat 
meer spanning in de openbare ruimte (vroegere 
Grotekerkplein ten noorden van de Laurenskerk, 
steegje/doorgang ten zuiden) en een betere 
invulling van de locatie mogelijk. Op de hoek met 
de Binnenrotte is de maximale bouwhoogte de 
goothoogte van de Laurenskerk.

Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

20 en 35 m

27590 m²

3812 m²

bestaand

24

9,50 - 15,50 m

6.928 m²

2.287 m²

toekomstig

Data

Maximale enveloppe
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Kavel 4 - Galeries Modernes
Kavel tussen Grotekerkplein en Hoogstraat. Hoek 
Vlasmarkt, aan de Delftsevaart.
Door het verspringen van de rooilijn op het 
Grotekerkplein ontstaat een subtiel verschil 
tussen het voorplein van de kerk en het plein 
aan het water. Er zijn al verschillende studies 
voor het gebouw gemaakt, zowel studies voor 
herbestemming als sloop-nieuwbouw.
Het gebouw moet een alzijdig publieke plint 
krijgen. Aan de Vlasmarkt en het Grotekerkplein 
is een horeca functie met terras wenselijk. Bij een 
eventuele herontwikkeling zullen nadere regels 
worden gesteld m.b.t. de relatie met het ernaast 
gelegen Huf-gebouw.

Locatie

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

20 en 35 m

5300 m²

1607 m²

bestaand

0

21,25 m

3.211 m²

1.263 m²

toekomstig

Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe Maximale enveloppe

Data
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5.5. Bouwenveloppen

Kavel 5 - Station Blaak
Kavel op kop van de Binnenrotte, aan de Blaak.
Onduidelijke situatie, grote hoeveelheid aan 
verschillende gebouwen en vormen. Rommelig, 
chaotisch beeld, slechte oriëntatie. Ruimte lekt 
weg. Een nieuw volume maakt het zicht op de 
Markthal interessanter en de oriëntatie duidelijker. 
De Binnenrotte wordt een stedelijke ruimte.
Een nieuw stationsgebouw kan fietsenstalling 
en kiosken opnemen. Terras met uitzicht over 
Binnenrotte en naar de Maas. Nieuwe entree 
naar de Binnenrotte en het Laurenskwartier. Een 
toren in lijn met de torens langs de Verlengde 
Willemsbrug voor wonen en kantoren op een 
fantastische locatie.
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Locatie

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

0

70 m

13750 m²

1685 m²

bestaand

0

4,00 m

447 m²

447 m²

toekomstig

Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

Data

Maximale enveloppe
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Kavel 6 - Wereldhavengebouw
Kavel tussen kade en Hoogstraat, op hoek van 
de Vlasmarkt. Sterk verdeelt eigendom. Mooie 
kop in samenhang met de kade van Witteveen 
ontworpen. Er zijn al verschillende studies voor 
het gebouw gemaakt. Probleem achterkanten aan 
kade en bereikbaarheid. Nieuwe ontwikkelingen 
met publieke functies aan de kade, wonen, horeca 
en winkels. De eerste drie panden van dit blok zijnDe eerste drie panden van dit blok zijn 
karakteristiek voor de wederopbouw architectuur 
in Rotterdam en vormen samen met de andere 
gebouwen rond de Vlasmarkt een waardevol 
ensemble. Bij een eventuele herontwikkeling is 
het wenselijk hier rekening met te houden. De 
eventuele uitbreiding van het aandachtsgebied 
wederopbouw kan hier een aanleiding voor 
vormen. 
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Locatie

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

20 tot 35 m

13600 m²

2173 m²

bestaand

18

18,00 - 21,90 m

5.615 m²

1.204 m²

toekomstig

Randvoorwaarden

Maximale enveloppe

Data

Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppeMaximale enveloppe



p. ���

Hoofdstuk 5 Bebouwing
5.5. Bouwenveloppen

Kavel 7 - Osteca
Een kleine kavel tussen Hoogstraat, Vlasmarkt en 
kade. 
Volledig publieke plint met nieuwe functies aan 
het water. Terras in plaats van achterkant en 
vuilcontainers. Toren goed voorstelbaar: ensemble 
met Witte Keizer en andere torens in de omgeving, 
uitzicht van Grotemarktplein verbeteren, markeert 
belangrijk punt in openbare ruimte structuur. 
De kavel is onderdeel van een potentieel 
wederopbouw aandachtsgebied. In een nog uit 
te voeren studie moet worden onderzocht welke 
aanvullende eisen t.a.v. nieuwbouw in relatie tot 
de Vlasmarkt moeten worden gesteld en of een 
toren überhaupt wenselijk is.

Locatie

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

0

70 m

8.028 m²

634 m²

bestaand

0

14,00 - 17,25 m

2.036 m²

560 m²

toekomstig

Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

Data

Maximale enveloppe
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Locatie Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

Kavel 9 - Sint-Laurenshof
Wederopbouwblok tussen Meent en Grotekerkplein, 
aan het water. Divers blok: woonbebouwing aan 
de Meent, energiecentrale op hoek Delftsevaart 
en Grote-kerkplein, monument op hoer Oppert. In 
het monument zal in toekomst het Erasmushuis 
een onderkomen vinden. De Energiecentrale is het 
waard om een openbare functie te krijgen nadat de 
huidige functie vertrokken is. Men kan denken aan 
een cultureel centrum, een uitgaansplek of een 
podium. Aan Meent profiel houden, plint hoogte 
20m. De kavel is onderdeel van een wederopbouw 
aandachtsgebied. In een nog uit te voeren studie 
moet worden onderzocht welke aanvullende eisen 
moeten worden gesteld en of een toren überhaupt 
wenselijk is.

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

20 en 70 m

20.710 m²

2140 m²

bestaand

53

18,45 - 24,50 m

11.618 m²

4.000 m²

toekomstig

Data

Maximale enveloppe
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Kavel 10 - Bibliotheek
Kavel tussen Hoogstraat en Binnenrotte.
Sterke stedelijke functie in eigenzinnig gebouw. 
Voor openbare ruimte is het essentieel om 
gevel strakker te maken: inpakken van 
bibliotheekgebouw geeft nieuw programma aan 
Hoogstraat en een duidelijke begrenzing van de 
Binnenrotte. 
Naast een uitbreiding van de bibliotheek, winkels 
en horeca op begane grond is dit de ideale plek 
voor een hotel of een conferentieruimte. Ook 
wonen is eventueel mogelijk.

Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

20-35 m

20250 m²

3560 m²

bestaand

n.v.t.

n.v.t.

toekomstig

n.v.t.

n.v.t.

Randvoorwaarden

Maximale enveloppe

Data

Maximale enveloppe
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Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

Kavel 11 - Prinsenhof
Grote Kavel tussen Meent en Nieuwmarkt. Onaffe 
situatie, Onderwijsmonument maakt geen deel uit 
van het blok. 
Gedeeld eigendom. Op dit moment is het 
binnenterrein een parkeerterrein. Plein aan de 
Meent is te groot en te leeg, zonder functie. Er 
zijn al verschillende studies voor de gebouwen 
gemaakt. In plaats van een binnenterrein 
verschillende hoven met verschillende 
karakters, openbaar en privé. Onderdeel van 
weefsel met Pannekoekhof. Deel van oostelijk 
groter wederopbouw ensemble. Afbouwen van 
Onderwijsmuseum, nieuwe gevel aan Nieuwmarkt.

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

tot  35 m

35531 m²

4118 m²

bestaand

?

12,00 - 15,50 m

0 m²

1.871 m²

toekomstig

Data

Maximale enveloppe
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Hoofdstuk 5 Bebouwing
5.5. Bouwenveloppen

Kavel 13 - Pannekoekhof
Kavel als onderdeel van bestaand blok.
Blok nooit afgebouwd, open achterkant. Structuur 
beëindigen door stukje nieuwbouw, eventueel in 
samenhang met verbouwing bestaand blok.

Locatie

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

20 m

2190 m²

365 m²

bestaand

n.v.t.

n.v.t.

toekomstig

n.v.t.

n.v.t.

Randvoorwaarden

Maximale enveloppe

Data

Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppeMaximale enveloppe
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Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

Kavel 14 - Lombardhof
Kavel aan de Binnenrotte, op plein tussen Meent 
en Lombardkade. 
Nu parkeerterrein. Duidelijker begrenzing 
van Binnenrotte door nieuwbouw. Begrensde 
grondoppervlakte door spoortunnel, volume kan in 
bovenverdiepingen uitbreiden. Plein aan water en 
verbinding naar Pompenburg vrij houden. Parkeren 
moeilijk op te lossen.

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

20 m

3575 m²

600 m²

bestaand

n.v.t.

toekomstig

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Data

Maximale enveloppe
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Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie Randvoorwaarden

5.5. Bouwenveloppen

Kavel 15 - Sint-Jacobstraat
Kavel tussen Sint-Jacobsstraat en kade, naast lage 
woonbebouwing uit de jaren 80. 
Toren aan het water en park. Nieuwbouw maakt 
geen schaduw op bestaande woonbebouwing. 
Begrensd grondoppervlak door spoortunnel, 
volume kan naar boven in verdiepingen uitbreiden. 
De historische lijn van de Binnenrotte zichtbaar 
houden.

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

?

70 m

15480 m²

820 m²

bestaand

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Maximale enveloppe

Data

Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppeMaximale enveloppe
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Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

Kavel 16 - Pompenburg
Kavel op kop Sint-Jacobsplaats.
Onduidelijke situatie Pompenburg. Nieuwbouw 
in samenhang met verdere ontwikkelingen aan 
overkant. Straatwanden, Sint-Jacobsplaats als 
meer besloten park ontwikkelen. Poortgebouw: 
route via Sint-Jacobsplaats naar Binnenrotte. Hoge 
bebouwing aan hoofdinfrastructuur gewenst.
De historische lijn van de Binnenrotte zichtbaar 
houden.

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

0

20 en 70 m

14150 m²

630 m²

bestaand

n.v.t.

toekomstig

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Data

Maximale enveloppe
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Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie Randvoorwaarden

5.5. Bouwenveloppen

Kavel 17 - Stadskantoor
Kavel tussen stadhuis, postkantoor en naast lage 
woonbebouwing uit de jaren 80 aan het water.
Nieuwbouw in samenhang met herontwikkeling 
van postkantoor. Nieuwbouw houdt rekening met 
de karakteristieken van het monument. Publieke 
functies geven kade en Raamplein meer leven. 
Maken van een nieuw netwerk met binnenhoven 
en passages door de blokken. Hoogbouw met 
wonen.

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

0

20 en 70 m

20100 m²

4000 m²

bestaand

0

25,00 - 30,00 m

0 m²

1.931 m²

toekomstig

Maximale enveloppe

Data

Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppeMaximale enveloppe
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Hoofdstuk 5 Bebouwing

Locatie Randvoorwaarden

Maximale enveloppe Voorbeelduitwerking binnen maximale enveloppe

Kavel 18 - 2de Nieuwstraathof
Kavel tussen Westewagenstraat en Steigerkerk, 
hoek Nieuwstraat.
Op het moment klein woongebouw van vrij lage 
kwaliteit. In samenhang met alle ontwikkelingen in 
het gebied nieuwe impulsen. Achterkantkarakter 
van Nieuwstraat wordt veranderd in groene 
woonstraat. Nieuw profiel van Westewagenstraat 
en kade maakt publieke functies in de plint 
wenselijk. Hoge kwaliteit i.s.m. Steigerkerk.

aantal woningen

hoogte 

m² totaal

footprint 

bestaand

54

18,00 m

3.190 m²

745 m²

?

20 m

5040 m²

840 m²

toekomstig

Data

Maximale enveloppe
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6.� Bronnen Laurenskwartier

Context

Titel auteur uitgifte

1 Laurenskwartier RO/D-
centrum

Rotter-
dam

Een levendige bin-
nenstad, waar het 
ooit allemaal begon

2e druk 
januari 
1997

2 Metamorfose 2 Rotter-
dams 
dagblad

Rot-
terdam 
2003

Rotterdam stad in 
beweging

Foto’s 
E.W. No-
tenboom

Woorden 
B. 
Maandag

3 Rotterdam Herman 
Romer

Rotter-
dam 

Voordat de bom-
mem vielen

1988

4 Historische Atlas 
van Rotterdam, de 
groei van de stad in 
beeld

Paul van 
de Laar

Ams-
terdam 
2004

Mies van 
Jaarsveld

5 Atlas van de cultu-
rele ecologie van 
Rotterdam

dS+V, 
Arnold 
Reijndorp, 
NEXT 
architects

Rot-
terdam 
2004

Beleid

Titel auteur uitgifte

1 Het Laurenskwar-
tier

dS+V Rotter-
dam

Stedenbouwkundig 
plan

May-00

2 Binnenstadsplan 
Rotterdam

Bureau 
binnens-
tad i.o.v.

Rotter-
dam

Vitaliteit door at-
tractiviteit

Gemeente 
Rotter-
dam

22-Nov-
01

3 Laurenskwartier dS+V Rotter-
dam

Visie openbare 
ruimte

12-Jun-
06

4 Bestemmingsplan 
Laurenskwartier

ds+v 
i.o.v.

Rotter-
dam

Gemeente 
Rotter-
dam

24-Aug-
00

5 Stedenbouwkundi-
ge Randvoorwaar-
den Cebeco-ge-
bouw

dS+V Rotter-
dam

6 Stadskantoor dS+V Rotter-
dam 

Concept steden-
bouwkundige rand-
voorwaarden

22-Jun-
06

7 Rotterdam, Ga-
teway to Europe

Gemeente 
Rotter-
dam

Rotter-
dam

De koers naar 2030 28-Feb-
06

Hoofdstuk 6 Bijlagen
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5 Vectorgebouw Bolles + 
Wilson

Rotter-
dam

St. Jacobsplaats i.o.v. 
Laurens-
kwartier 
Ontwikke-
lingscom-
binatie 
(IBC, ERA 
en BAM)

Oct-00

ds+v, 
OBR

6 Waterpleinen Rot-
terdam

ds+v  
i.s.m. Vhp

Rotter-
dam

Ruimtelijk onder-
zoek

Jun-06

7 Ontsluitingsvarian-
ten

ds+v  Rotter-
dam

Markthal en van 
Herkblok

Mart 
2006

8 Laurenshof Kollhoff 
i.o.v. pro-
jectont-
wikkeling 
OVG

Rotter-
dam

25-Apr-
05

9 Urban window Atelier 
Kempe 
Thill i.o.v.

Rotter-
dam

Podium Groteker-
kplein Rotterdam

Rotary 
Club Ro-
tterdam 
noord

26-Nov-
04

10 Blaakhaven ZZDP ar-
chitecten 
i.o.v.

Rotter-
dam 

NS Vast-
goed

18-Jun-
06

11 Laurenskwartier KCAP 
i.o.v. in 
de Stad 
en

Rotter-
dam

Spronks 
Handels-
maats-
chappij

Jul-06

12 Vlasmarkt Rotter-
dam 

Arconiko Rotter-
dam

VGSA 17-Dec-
04

m.m.v. 
Gemeente 
Rotter-
dam

13 Galeries Modernes Provast Rotter-
dam

Ontwikkelvisie 8-Jun-
06

14 Woonblok  “Rotta 
Nova”

De archi-
tecten 
Cie.

Rotter-
dam

i.o.v. 24-Aug-
06

HD Pro-
jectreali-
satie

15 Paviljoen “de Dra-
aikolk’

Van Herk  
Groep

Rotter-
dam

HD Pro-
jectreali-
satie

25-Aug-
06

16 Ontwerpstudie Lau-
renskwartier

Palmbo-
om & vd 
Bout

Rotter-
dam

May-98

8 Projectenoverzicht Bureau 
binnens-
tad i.a.v.

Rotter-
dam

Centrum / Kop van 
Zuid 2005-2007

Gemeente 
Rotter-
dam

Dec-05

9 Hoogstraat Wijk 
Ontwikke-
lings 
Maatscha-
ppij

Rotter-
dam

Locatiebeleidsplan Jul-06

10 Hoogbouwbeleid 
2000-2010

dS+V Rotter-
dam

Dec-00

Projecten 

Titel auteur uitgifte

1 Transformatie Mer-
kelbach en Elling 
Gebouw

Matthias 
Veen Ar-
chitectuur 
i.o.v. OBR

Rotter-
dam

Grotekerkplein Rot-
terdam

Jul-05

2 Blaaktoren Group A 
i.o.v.

Rotter-
dam

Provast Jun-06

3 Metamorfose OKRA 
Lands-
chapsar-
chitecten 
i.o.v. 
Gemeente 
Rotter-
dam

Rotter-
dam

Studie Laurenskerk 
en omgeving

Sep-99

4 Markthal MVRDV 
i.o.v.

Rotter-
dam

Een Kathedraal 
voor Rotterdam

PROVAST Jun-05

Hoofdstuk 6 Bijlagen
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Colofon
Dit plan is tot stand gekomen in opdracht van:

dS+V Rotterdam
Projectteam: Peter van der Helm, Paul Zuidgeest,  
Frank Hornis, Annette Matthiessen

Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam
Postbus 6699
3002 AR Rotterdam
010-489 5287
www.dsv.rotterdam.nl

KCAP bv
Projectteam: Kees Christiaanse, Katharina Hagg,  
Annette Matthiessen, Gesa Webering,
Andy Woodcock, Max Müller, Michael Trinkner

Piekstraat 27
Postbus 50528
3007 JA Rotterdam
010-7890300
www.kcap.nl

in samenwerking met:

Gemeente Rotterdam
dS+V, OBR, stz, JOS

Urban fabric BV

Marktpartijen
Provast, HD Projectrealisatie B.V.
Dura Vermeer, VGSA

Projectarchitecten
MVRDV, de Architekten Cie., GroupA
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