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Rotterdam Architectuurprijs 2013
Vindingrijkheid, veerkracht, vakmanschap 
en zakelijk inzicht

In Rotterdam weten we de bestaande stad op waarde te schatten. Architecten, bouwers en opdrachtgevers
werken met veel energie en inspiratie aan de stad. Dat mag wel blijken uit de vele succesvolle gebouw-
transformaties. De Van Nellefabriek transformeerde van fabriek naar werkgebouw, Puntegael werd van
Belastingkantoor een complex met studentenwoningen, Central Post transformeerde van postsorteer-
centrum naar kantoorgebouw, het Jobsveem werd van pakhuis een luxe appartementencomplex. 
En dat zijn slechts enkele voorbeelden van bestaande gebouwen die met een architectonische ingreep 
een nieuw leven hebben gekregen. 

Eens per drie jaar staat de Rotterdam Architectuurprijs in het teken van transformatie. In 2010 was het de 
Jan Prins en Willibrordschool die de juryprijs in de wacht sleept, terwijl de RDM-campus de publieksprijs won.
Nu, in 2013, is de prijs opnieuw gewijd aan transformatie en blijkt het niveau alleen maar toegenomen. 
De 25 projecten van de shortlist getuigen stuk voor stuk van vindingrijkheid, veerkracht, vakmanschap en
zakelijk inzicht.

Als wethouder ruimtelijke ordening zet ik mij met hart en ziel in voor transformatie. Vanuit de gemeente 
doen wij er onder andere via het zogeheten Transformatieplatform alles aan om transformaties te
ondersteunen, bijvoorbeeld door vastgoedpartijen te adviseren over procedures en door betrokkenen een
eigen aanspreekpunt te bieden binnen de gemeente voor het gehele proces rond transformatie. Zo heeft het
Transformatieplatform ervoor gezorgd dat 175.000 m2 incourante kantoorruimte is getransformeerd naar 
een nieuwe functie. Samen met de markt werken we aan een levendige en aantrekkelijke stad. 

Daarnaast biedt transformatie een prachtige kans om meer wonen en werken in de binnenstad te realiseren.
Wie de shortlist van dit jaar bekijkt ziet een keur aan projecten die een bijdrage leveren aan de binnenstad:
een private woning in een voormalige werkplaats/opslagruimte, een woongebouw voor ex-gedetineerde
jongeren in de ‘superkubus’ in het Blaakse Bos, het oude Hofpleinstation getransformeerd tot creatieve
shoppingmall en het American Dream Café omgetoverd tot chic winkelpand.

De kwaliteit van de Rotterdamse architectuur blijft dus onverminderd hoog, ook al stelt het economisch 
getij ons op de proef. Opdrachtgevers, architecten en bouwers nemen de uitdaging aan om kwaliteit te
realiseren in onze stad. En dat vieren we jaarlijks met de Rotterdam Architectuurprijs. 

De Rotterdam Architectuurprijs brengt de architectuur en bouwcultuur van Rotterdam voor het voetlicht en
biedt inzicht in de ontwikkelingen in de stad. Dat delen we graag met u en iedereen die geïnteresseerd is in
onze stad. Daarom presenteren we ook met trots de nieuwe website www.rotterdamarchitectuurprijs.nl,
een initiatief van Gemeente Rotterdam en AIR, het architectuurcentrum van Rotterdam. Op deze site zijn alle
gebouwen terug te vinden die sinds de eerste editie in 2010 kans maakten op de prijs, compleet met
projectinformatie, kaarten en verklarende teksten. Een prachtig en handig overzicht van architectuur in
Rotterdam. Maar allereerst nodig ik u uit verder te lezen: wie wint dit jaar de Rotterdam Architectuurprijs 
en wat zijn de bevindingen van jury en publiek?

Met trots presenteer ik het juryrapport van de Rotterdam Architectuurprijs 2013,

Hamit Karakus,
wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, 
Vastgoed en Stedelijke Economie
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NOMINATIES
•DREAMHOUSE
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•ONDERWIJSCENTRUM
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Superkubus Exodus. Intelligente
transformatie van architectonisch
icoon
Architect: Personal Architecture
Bouw: Hijbeko
Opdrachtgever: Woonbron Rotterdam
Locatie: Overblaak 56

Kantoor Ector Hoogstad
Architecten. Iconische aula met
daklichtpiramides wordt royaal
atelier voor architectenbureau
Architect: Ector Hoogstad Architecten
Bouw: Hoogvliet en Zn
Opdrachtgever: Ector Hoogstad
Architecten
Locatie: Laanslootseweg 1

Mini Mall. Spoorviaduct wordt
creative shopping mall 
Architect: Afarai en Peña architecture
Bouw: BAM Gebouwservices
Opdrachtgever: Hofbogen 
Locatie: Raampoortstraat 30

De Fabriek. Vervallen fabriek wordt
bedrijfsverzamelgebouw met sterke
verankering in de buurt
Architect: Mei architecten en
stedenbouwers
Bouw: BAM Woningbouw
Opdrachtgever: Stichting Havensteder
en Lingotto
Locatie: Mathenesserdijk 410

Kantoor IMd Raadgevende
Ingenieurs. Staalfabriek wordt
speeltuin voor ingenieurs
Architect: Ector Hoogstad Architecten
Bouw: De Combi
Opdrachtgever: IMd Raadgevende
Ingenieurs
Locatie: Piekstraat 77

Dreamhouse. Winkelpand wordt
hersteld met gepaste chique
uitstraling, ook voor de Lijnbaan en
omgeving
Architect: Claus en Kaan Architecten
Bouw: Koninklijke Van Waning
Opdrachtgever: Manhave Kruiskade
Locatie: Karel Doormanstraat 278

Onderwijscentrum Erasmus MC.
Onooglijke binnenplaats in
ziekenhuiscomplex wordt royaal
onderwijsatrium
Architect: Claus en Kaan Architecten
Bouw: J.P. van Eesteren
Opdrachtgever: Erasmus MC directie
huisvesting
Locatie: Dr. Molewaterplein 50

WORM. Gebouw en materiaal
krijgen nieuw leven in Instituut voor
Avantgardistische Recreatie
Architect: Superuse Studios i.s.m. Joep
van Lieshout
Bouw: E.J. Bouwmeester 
Opdrachtgever: WORM
Locatie: Boomgaardsstraat 71

Justuskwartier. Wereldberoemd
monument in oude luister hersteld
en aan hedendaagse eisen
aangepast
Architect: Molenaar & Co architecten
en Hebly Theunissen architecten 
Bouw: H.J. Jurriëns 
Opdrachtgever: woonstad Rotterdam
Locatie: Justus van Effenstraat e.o.

Maria Basisschool. Basisschool
krijgt nieuwe mogelijkheden door
uitbreiding met abstract bakstenen
volume
Architect: Franz Ziegler
Bouw: Van der Voort
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling
Rotterdam
Locatie: Robert Fruinstraat 33

Van bedrijfsruimte naar woning.
Naoorlogse bedrijfsruimte wordt
hedendaagse woning op particulier
initiatief
Architect: Bureau Lakenvelder
Bouw: Bosporus Bouw
Opdrachtgever: anoniem
Locatie: anoniem

Zes Pandjes. Zes vervallen pandjes
getransformeerd tot mooie huur-
woningen
Architect: Jeroen Hoorn 
Bouw: Muddebouw  
Opdrachtgever: Frame Onroerend
Goed Maatschappij 
Locatie: Brede Hilledijk 155-159,
Veerlaan 16-20

Caland Estate. Structuralistisch
kantoorgebouw krijgt tweede leven
als luxe appartementencomplex
Architect: Studio Hartzema
Bouw: Den Hartog
Opdrachtgever: Caland Estate 
Locatie: Calandstraat 25

De Karel Doorman. Opmerkelijke
stedelijke verdichting bovenop
monumentaal winkelpand in het
hart van de stad
Architect: Ibelings van Tilburg
architecten
Bouw: Van Wijnen
Opdrachtgever: DW Nieuwbouw 
Locatie: Karel Doormanstaat 386

Het Buro en De Bovenkamer. Woon-
/werkgebouw voor jongeren na
intelligente transformatie met
aandacht voor tijdslagen
Architect: Krill en Christian Müller
Architects
Bouw: Van Wijnen
Opdrachtgever: Woonbron 
Locatie: Rochussenstraat 357

Hogeschool Rotterdam. Transfor-
matie van kantoor tot school valt op
door zakelijke aanpak
Architect: Zandbelt&vandenBerg
Bouw: J.P. van Eesteren
Opdrachtgever: Credit Suisse
Locatie: Rochussenstraat 198

Schieblock en Luchtsingel.
Verwaarloosd kantoorgebouw
wordt invloedrijk stadslaboratorium
op particulier initiatief
Architect: ZUS (Zones Urbaines
Sensibles)
Bouw: diversen
Opdrachtgever: Schieblock BV i.s.m.
LSI en Gemeente Rotterdam
Locatie: Schiekade 189

Het Beukblok. Indrukwekkende
transformatie van vier vervallen
panden tot zes stadswoningen. 
Architect: Coördinerend architect 
voor het koperscollectief: Cardo
Architecten / Architect individuele
woningen: diverse architecten en
bewoners
Bouw: Renovatie Casco: Clemens van
de Giessen te Heukelem / Realisatie
individuele woningen: diverse
aannemers en bewoners
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam,
Kopersvereniging Het Beukblok en
individuele kopers
Locatie: Beukelaarsstraat 74 e.o.

HAKA Recycle Office. Modernistisch
monument opvallend getransfor-
meerd met oog voor CO2-reductie en
sociale duurzaamheid
Architect: Doepel Strijkers Architects
Bouw: Reclassering Rotterdam i.s.m.
Doepel Strijkers en Reytec
Opdrachtgever: van onderzoek:
Stadshavens Rotterdam / van ontwerp:
Estrade Rotterdam
Locatie: Vierhavensstraat 38

Woonstudio Franz Ziegler. Voor-
malig catechisatielokaal wordt
sfeervolle woning met licht als
belangrijkste thema 
Architect: Franz Ziegler 
Bouw: Bouw- en aannemingsbedrijf
Ernst Abbas
Opdrachtgever: Franz Ziegler
Locatie: Overschiese Dorpsstraat 8

Joulz gebouw. Jaren zeventig
betonkolos krijgt drie nieuwe lichte
verdiepingen met daktuin en wordt
duurzaam kantoorgebouw
Architect: Dam & Partners architecten
Bouw: Slavenburg
Opdrachtgever: LSI project investment
Locatie: Zalmstraat 7a

Belasting & Douane Museum. Twee
statige herenhuizen samengesmeed
tot elegant museum
Architect: Broekbakema
Bouw: Burgy Bouwbedrijf
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
directie Projecten
Locatie: Parklaan 14-16

Het Nieuwe Instituut. NAi wordt Het
Nieuwe Instituut met huiskamer
voor de stad
Architect: Jo Coenen (onderdelen door
Winka Dubbeldam en OMA)
Bouw: Van Omme en De Groot
Opdrachtgever: Nederlands
Architectuur instituut
Locatie: Museumpark 25

De Brandaris. Jaren dertig kerk krijgt
nieuwe toekomst met meer ruimte,
meer gebruiksmogelijkheden en
behoud van uitstraling 
Architect: LAM Architects en
Bouwman Architectuur
Bouw: Voskuijl Bouw
Opdrachtgever: evangelische
gemeente De Brandaris
Locatie: Coloniastraat 25

Lanenflat. Jaren tachtig flat in
Nieuw Crooswijk krijgt spectaculair
nieuw uiterlijk
Architect: De Zwarte Hond
Bouw: Era Contour
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
en OCNC
Locatie: Kerkhoflaan 2

Rotterdam Architectuurprijs 2013 shortlist

zie ook: www.rotterdamarchitectuurprijs.nl



EEN ??????

Op 18 december 2013 werd in 
het stadhuis van Rotterdam de
Rotterdam Architectuurprijs uit-
gereikt. Het thema van deze vier-
de editie was transformatie. Een
vakjury beoordeelde de beste
transformatieprojecten van de
afgelopen drie jaar en bekroonde
het team van opdrachtgever, bou-
wer en architect met de juryprijs.
Ook het publiek heeft zijn stem
kunnen uitbrengen en koos daar-
mee het winnende team voor de
publieksprijs.

De Rotterdam Architectuurprijs is
een initiatief van de gemeente
Rotterdam. Zij beoogt met deze prijs
het architectuurklimaat in de stad
een extra stimulans te geven en
daarmee de kwaliteit van de ge-
bouwde en de geleefde stad verder
te verbeteren. De Rotterdam
Architectuurprijs komt voort uit de
architectuurnota Architectuur en
Rotterdam. Architectuur als drijven-
de kracht voor de ontwikkeling van
de stad (Rotterdam, 2010). De
gemeente Rotterdam neemt daarin
krachtig stelling voor architectuur
omdat zij die van groot belang acht
voor de stad en de ontwikkeling van
een positief vestigingsklimaat. Het
doel: meer identiteit voor Rotterdam
door aandacht voor de samenhang
in het stedelijk weefsel en de leven-
digheid van de stad. Daarbij zijn drie
criteria belangrijk: cultuurhistorische
gelaagdheid, stedenbouwkundige
samenhang en toekomstgericht-
heid. De architectuurnota is een 
uitwerking van de Stadsvisie, ruim-
telijke ontwikkelingsstrategie 2030
waarin de gemeente uitspreekt dat
architectuur en cultureel erfgoed de
verdere ontwikkeling van de stad
doorslaggevend kunnen stimuleren.

De Rotterdam Architectuurprijs is
een onafhankelijke prijs voor de stad
Rotterdam en wordt georganiseerd
door AIR, het architectuurcentrum
van Rotterdam. De prijs bestaat uit
een juryprijs en een publieksprijs en
volgt een thematische cyclus van
drie jaar. De prijs is achtereenvol-
gens gewijd aan de thema’s trans-
formatie, utiliteitsbouw en woning-
bouw. Evenals in 2010 is de prijs 
dit jaar gewijd aan het thema trans-
formatie.

Rotterdam hecht veel waarde aan
de bestaande stad. De voorbeelden
van oude gebouwen die met archi-
tectonische ingrepen een nieuw
leven tegemoet gaan, zijn inmiddels
talrijk. Ze leveren een belangrijke bij-
drage aan een veelzijdige en veer-
krachtige stad. Voor de Rotterdam
Architectuurprijs 2013 kwamen alle
transformatieprojecten in aanmer-
king die tussen 1 juli 2010 en 1 juli
2013 in Rotterdam in gebruik zijn
genomen. Dit jaar kon iedereen, van
professionals tot het brede publiek,
voor het eerst online projecten in-
dienen voor de longlist. Uit deze lijst
van 60 projecten is een shortlist
geselecteerd van de 25 grootste
kanshebbers waaruit zowel de vak-
jury als het brede publiek een win-
naar kon kiezen. Aan de vakjury is
gevraagd de projecten te beoorde-
len in overeenstemming met de
architectuurnota en met aandacht
voor de architectonische en techni-
sche kwaliteiten van de gebouwen.
Het publiek heeft zich uitgesproken
door zijn stem uit te brengen via de
website.

Op 18 december is ook de nieuwe
website www.rotterdamarchitec-
tuurprijs.nl gepresenteerd.
Deze site biedt een schat aan infor-
matie over actuele architectuur in de
stad Rotterdam door middel van
kaarten, foto’s en gedetailleerde 
projectinformatie. Ook zijn hier de
inzichten en observaties te vinden
van alle vakjury’s tot nu toe.

Dit jaar heeft de jury onder leiding
van Tracy Metz vier nominaties
gekozen, waarvan er één de winnaar
is. In haar essay zet Alijd van Doorn
namens de jury de visies en bevin-
dingen naar aanleiding van de oogst
van dit jaar uiteen.

De jury van de Rotterdam Architec-
tuurprijs 2013 bestaat uit:

Tracy Metz
Voorzitter (journalist, auteur en 
directeur John Adams Institute)
Alijd van Doorn
Schrijvend jurylid (onderzoeker,
schrijver, adviseur, Van Doorn.
management for architecture)
Marnix van der Meer
(architect-directeur Zecc 
architecten)
Janneke Bierman
(architect-directeur Bierman 
Henket architecten)
Ronald Huikeshoven
(regiodirecteur Noord West, AM)

Rotterdam Architectuurprijs 2013 Grote winnaar is 
de stad Rotterdam
Door Alijd van Doorn

Rotterdam viert haar levendige architectuurklimaat met
de Rotterdam Architectuurprijs. De jury mocht de
cadeaus uitpakken. Zo voelde althans het bestuderen
en bezoeken van de ingezonden transformatieprojec-
ten. Van kleine pareltjes tot grote gebaren, van zelfge-
maakt werk tot exclusieve kunststukken, voor ieder wat
wils. Grote winnaar is Rotterdam. Vijftig jaar na de
wederopbouw ontwikkelt zich een nieuwe laag op de
stad, soms zelfs letterlijk. Hier ontstaat de verrassing en
dynamiek waardoor mensen van steden houden. De
jury moest heel wat lievelingen laten sneuvelen bij het
selecteren van de uiteindelijke winnaar. Transformeren
van het bestaande is geen eenvoudige opgave, zo blijkt
uit de verhalen achter de projecten. Dank en hulde van
de jury aan diegenen die de potenties zien, die het lef
hebben om ze waar te maken en het vakmanschap om
met het resultaat te verwonderen.

Transformatie en de stad
De stad leeft. Ze dijt uit, valt neer en staat op, met
steeds nieuwe littekens als bewijs van haar veerkracht.
De stad verkeert zogezegd in een constante staat van
transformatie. Wat in het oog springt, zijn de geplande,
grootschalige ontwikkelingen. Rotterdam in het 
bijzonder staat bekend om haar vernieuwingsdrang.
Immense nieuwbouwprojecten als het Centraal Station,
De Rotterdam en de Markthal domineren het heden-
daagse beeld van verandering in deze stad. Tegen de
achtergrond van dit spektakel tekenen kameleontische
transformatieprojecten zich bescheiden af. Onder het
thema ‘transformatie’ brengen de veelzijdige inzen-
dingen voor de Rotterdam Architectuurprijs deze laag
nu naar een verdiende voorgrond. De projecten laten
zien dat zich onder het stof van de grote bouwplaatsen
in Rotterdam een nieuwe realiteit ontvouwt. Deze ont-
wikkeling is in meerdere opzichten een transformatie,
die ook een afspiegeling is van de economische crisis
en aanhoudende leegstand. De focus op het nieuwe
maakt hierbij plaats voor het koesteren van het bestaan-
de. Het planmatige ontwikkelen wordt aangevuld met
het spontane. Traditionele opdrachtgever-opdracht-
nemerrelaties worden vervangen door zelfgeïnitieerde
projecten en coalities van gedreven bouwpartners. Een
stad heeft zeker in deze tijd beide bewegingen nodig
om vooruit te komen. Het is rijkdom dat in Rotterdam nu
beide vormen van ontwikkelen vertegenwoordigd zijn. 

Een actueel en voorbeeldstellend project
Binnen deze context is de jury op zoek gegaan naar een
project dat de actualiteit weerspiegelt en een voorbeeld
stelt voor de Rotterdamse benadering van de transfor-
matieopgave. Inzendingen als het Belasting & Douane

Museum van Broekbakema en de woonstudio van 
Franz Ziegler beoordeelt de jury als zeer geslaagd en
zorgvuldig gedetailleerd. Tegelijkertijd zijn het opzich-
zelfstaande projecten. De jury ziet ze niet als exemplari-
sche, opschaalbare voorbeelden van de transformatie-
opgave voor Rotterdam. 

Het begrip transformatie wordt door de organisatie
van de Architectuurprijs ruim geïnterpreteerd. In essen-
tie gaat het om gebouwen die door architectonische
ingrepen een nieuw leven krijgen. Binnen dit spectrum
zijn projecten met een sterk renovatiekarakter uiteinde-
lijk toch niet genomineerd. Maar de jury wil uit deze
categorie wel het Justuskwartier in Spangen uitlichten
als voorbeeldstellend project. Woningcorporatie
Woonstad zag zich geconfronteerd met dit monumen-
tale complex, dat in 1922 onder architectuur van
Brinkman werd opgeleverd als revolutionair collectief
woongebouw. Zestig jaar later voldeden de plattegron-
den niet meer aan de eisen van de tijd en waren de
gezamenlijke voorzieningen zoals het badhuis in onbruik
geraakt. In de tussentijd had een typische jaren tachtig
renovatie in het kader van de Stadsvernieuwing het
complex geen goed gedaan. De jury vindt het bewonde-
renswaardig hoe Molenaar & Co architecten en Hebly
Theunissen architecten recht hebben gedaan aan de
oorspronkelijke kwaliteiten van het Justus van Effen-
complex, terwijl ze het in termen van functionaliteit en
duurzaamheid helemaal van deze tijd hebben gemaakt. 

Transformatie als architectonische opgave 
Hoewel er zeker oog is voor sociaalmaatschappelijke
kwaliteit, beloont de Rotterdam Architectuurprijs in 
eerste plaats de architectonische waarde van de inzen-
dingen. De Rotterdamse architectuurnota is de basis
voor de toetssteen die de jury hanteert. Zeggingskracht, 
cultuurhistorische gelaagdheid, stedenbouwkundige
samenhang en toekomstgerichtheid zijn termen uit de
Architectuurnota die steeds zijn meegewogen. De jury
plaatst deze criteria in de context van de betekenis van
het project voor de stad. Hieruit volgt het thema beleef-
baarheid als aanvullende maatstaf. Een goede inpassing
en een levendige plint horen hierbij. 

Een deel van de inzendingen scoort hier helaas niet
hoog. Sommige zijn eerder op te vatten als interieur-
dan als architectuurontwerp. Een voorbeeld is de
Superkubus Exodus aan de Blaak. Personal Architecture
transformeerde deze extra grote kubus van Piet Blom in
opdracht van Woonbron tot een woonproject voor ex-
gedetineerde jongeren. De ingrepen in de haast onmo-
gelijke bestaande structuur zijn intelligent en leveren
een aantrekkelijke ruimte op voor een gevoelige doel-
groep. Hoewel dit inherent is aan het programma en de
kwaliteiten van de bestaande locatie, mist de jury hier
toch de interferentie met de stad. 

Iets vergelijkbaars gebeurt bij de transformatie van
het voormalige kantoor van Smit Tak aan het Groot
Willemsplein. Dit gebouw, dat in 1941 als distilleerderij
werd gerealiseerd, kreeg een nieuwe bestemming als



kantoorgebouw voor netbeheerder Joulz. De transpa-
rante optopping met glazen vliesgevels van Dam &
Partners geeft het gebouw een spectaculaire facelift.
Ook qua duurzaamheid is het pand grondig onder han-
den genomen, met als concrete voorbeelden een nieu-
we daktuin en de toepassing van warmte-koudeopslag 
– een energiebesparende oplossing voor verwarmen en
koelen. Tegelijkertijd voegt deze transformatie op maai-
veld weinig toe. Vanwege het belang van de transforma-
tieopgave voor de stedelijke kwaliteit hoopt de jury dat
de aansluiting met de straat in toenemende mate onder-
deel wordt van de transformatiestrategie.  

Een ander fenomeen waar de jury mee werd geconfron-
teerd, is dat goede transformatieprojecten niet per defi-
nitie aansprekende nieuwe architectuur opleveren. Dit
is echter geen diskwalificatie van de projecten op zich.
De jury is zich er ook van bewust dat het uitblijven van
architectonische ingrepen vaak een direct gevolg is van
de beperkte middelen in termen van geld en tijd. Van
projecten als het Schieblock, de Minimall onder de
Hofbogen en de Hogeschool Rotterdam aan de
Rochussenstraat vindt de jury uiteindelijk dat de ingre-
pen te beperkt zijn gearticuleerd om hun architectoni-
sche kwaliteit te beoordelen. In zekere zin geldt hetzelf-
de voor een voormalige bedrijfsruimte in het centrum,
waarvan Bureau Lakenvelder een aantrekkelijke, ruime
stadswoning maakte. In de 24 meter diepe ruimte zijn
houten dozen geplaatst die dienst doen als slaapruimte
en washok. Enkele minimaal gedetailleerde glazen
scheidingswanden zorgen ervoor dat de ruimtelijkheid
intact blijft en de woning op verschillende manieren te
gebruiken is. 

De waarde van deze projecten zit uiteindelijk vooral
in de nieuwe initiatieven en bouwopgaven die ze verte-
genwoordigen. Onder die noemer is hun importantie
niet te onderschatten. De jury wil hier met name het
particulier initiatief belichten. De wens van een
Rotterdams gezin om stedelijk te blijven wonen, resul-
teerde in een transformatieavontuur in samenwerking
met Bureau Lakenvelder. Zeker voor een particulier is
zo’n avontuur niet zonder risico’s maar voor Rotterdam
zijn deze pioniers goud waard. Het wegtrekken van
gezinnen uit de stad is een wezenlijk probleem voor
Rotterdam en er is behoefte aan strategieën om het
wonen in de stad te bevorderen. Dit project laat zien
welke onderscheidende woonkwaliteit in de binnenstad
te realiseren is. De jury hoopt dan ook dat dit voorbeeld-
project veel navolging krijgt.    

Transformatiearchitectuur
Binnen de diversiteit aan inzendingen vormen de archi-
tectonische middelen die worden ingezet een rode
draad. Dit zijn: aandacht voor bestaande structuren,
ambachtelijk werk en innovatieve oplossingen.
Wanneer deze kundig zijn ingezet, ontstaat het beeld
van een onderscheidende, hedendaagse transformatie-
architectuur. 

Transformatieprojecten vragen in zekere zin om een
meer bescheiden houding van de architect dan nieuw-
bouwopgaven. Het is de uitdaging om het bestaande te
omarmen zonder nieuwe toevoegingen te schuwen.
Verschillende strategieën worden toegepast. De ver-
bouwing van het ernstig aangetaste horecapand aan 
de Karel Doormanstraat begon bijvoorbeeld met cultuur-
historisch onderzoek van dit pand in de bredere context
van de Lijnbaan en omgeving, door SteenhuisMeurs.
Het oorspronkelijke pand werd in 1955 gebouwd als
Martin’s Tearoom naar een ontwerp van architecten 
Van den Broek en Bakema. In de afgelopen vijftig jaar
werd het pand met verschillende verbouwingen van zijn
identiteit beroofd met als laatste in de rij het American
Dream Café in blokhutstijl. 

Van het oorspronkelijke gebouw was weinig meer
overgebleven dan de draagconstructie en enkele trap-
penhuizen. Eigenaar Manhave Vastgoed, een Rotter-
dams familiebedrijf, nam het initiatief om het te heront-
wikkelen tot chic winkelpand. De architectuur van de
transformatie borduurt voort op de stedenbouwkundige
kwaliteit van de rijksmonumentale Lijnbaan met als 
kenmerken: horizontaliteit, scheiding tussen onder- en
bovenbouw en karakteristieke schakelpanden op de
hoeken. Door deze kenmerken in de nieuwbouw terug
te laten keren, heeft bureau Claus en Kaan moderne
architectuur gerealiseerd in een pand dat zich moeite-
loos voegt in het bestaande ensemble. Beeldbepalend is
de uitkragende eerste verdieping met zijn grijs geanodi-
seerde verticale lamellen. Een zorgvuldig gecompo-
neerd groen dak biedt de omliggende flats een prettig
uitzicht.

Een andere transformatiestrategie is het opdelven van
de mogelijkheden uit de oorspronkelijke architectoni-
sche opzet. Claus en Kaan paste deze aanpak op ingeni-
euze wijze toe bij het ontwerp voor Onderwijscentrum
Erasmus MC. ‘Niveau 2’ was een onooglijke betegelde
binnenplaats, ooit bedoeld om de gebruikers via een
aantrekkelijke route door het complex te voeren. Dit
heeft nooit gewerkt. Verschillende ingangen werden
dichtgezet met een gefragmenteerde logistiek tot
gevolg. Door de binnenplaats nu te voorzien van een
imposant dakvlak uit mansgrote driehoekige holle dak-
spanten en glas ontstaat een levendige studieruimte. 
Het inhangen van het imposante dak was mogelijk door-
dat de betonnen jukken uit de jaren vijftig waren overge-
dimensioneerd en de nieuwe last dus makkelijk konden
dragen. 

Het atrium is geïnspireerd op grote hotellobby’s en
bibliotheken. De overwegend witte ruimte kreeg een
vloer van walnotenhout en rood tapijt waarin studie- en
overlegplekken in meubels zo groot als kamers zijn
geplaatst. Een boekenkast van 35 meter lang en vier
verdiepingen hoog vormt een van de wanden. De twee
oorspronkelijke trappartijen van de binnenplaats werden
in de nieuwe ruimte geïncorporeerd als elegante open
trappen met bordessen. Het atrium vormt nu het klop-

pend hart van de complexe, organische structuur van
het onderwijscomplex waarin ook andere onderwijs- en
collegeruimten werden getransformeerd en vernieuwd.

Ambacht en innovatie 
De jury herkent in de ingezonden transformatieprojec-
ten ook een uitzonderlijk hoog niveau ten aanzien van
ambacht en innovatie. De aandacht waarmee bestaan-
de constructies zijn ingepast, oude lagen zijn blootge-
legd en nieuwe details zijn toegevoegd, duidt niet alleen
op een visie van de architect, maar ook op passie voor
het ambacht van de uitvoerende partijen. 

De transformatieopgave zet ook aan tot innovatieve
oplossingen die generiek toepasbaar zijn. In dit opzicht
is het appartementencomplex De Karel Doorman naar
een ontwerp van Ibelings van Tilburg architecten een
lichtend voorbeeld. Bovenop het beeldbepalende 
winkelgebouw Ter Meulen aan het Binnenwegplein 
van architectenbureau Van den Broek en Bakema uit
1951 werd een glazen woongebouw toegevoegd van
70 meter hoogte. Zo is op een ogenschijnlijk onmogelij-
ke plek in het Rotterdamse centrum met 114 woningen
een flinke stedelijke verdichting bereikt met tussen de
twee woonvolumes een beschutte, gemeenschappelij-
ke daktuin. De nieuwbouw is letterlijk op de kolommen
van het bestaande gebouw geplaatst. Dit was mogelijk
door een extreem lichte, stalen draagconstructie, ge-
combineerd met houten vloeren en gipsen scheidings-
wanden. Het gebouw ontleent haar stabiliteit volledig
aan twee betonnen kernen.

Transformatie als proces
Het wordingsproces van transformatieprojecten is min-
stens zo boeiend als de uiteindelijke verschijningsvorm.
Een voorbeeld is WORM, het Instituut voor Avantgar-
distische Recreatie aan de Witte de Withstraat.
Superuse Studios heeft dit pand volgens de door hun
ontwikkelde ontwerpaanpak van hergebruik, samen
met Atelier van Lieshout onder handen genomen. 
Het project leest als een jongensboek, met achter ieder
detail een verhaal. De vloerafwerking bestaat uit
bureaubladen van de failliete Fortisbank, de akoestische
wandpanelen komen uit afgedankte vliegtuigen, en het
systeemplafond uit het voormalige WORM-pand in
Delfshaven doet nu dienst als isolatie. De werkwijze,
waarbij per gebouwdeel op basis van op dat moment
beschikbare materialen en financiële middelen is ont-
worpen, levert een onvoorspelbaar bouwproces op. 
Het is de danken aan de intensieve, open samenwer-
king met de aannemer dat het project binnen planning
en budget is gerealiseerd. 

Een krachtig driemanschap van opdrachtgever,
architect en bouwer ziet de jury als kenmerkende pro-
ceskracht voor veel ingezonden transformatieprojecten,
ongeacht schaal of type. Bij de particuliere woning van
Bureau Lakenvelder ontwierp de opdrachtgever bijvoor-
beeld zelf de binnenkozijnen, die ter plaatse op maat
werden gemaakt. Bij het Dreamhouse aan de Lijnbaan

is ieder detail samen met specialistische producenten
uitontwikkeld. En bij het jongerenproject Het Buro en
De Bovenkamer van Krill en en Christian Müller
Architects vroeg de ontwerpaanpak van het blootleggen
van bestaande lagen om veel improvisatietalent en
afstemming tijdens de bouw. Het resultaat is bij al deze
projecten een detaillering en zorgvuldigheid in de uitvoe-
ring die regelmatig uitstijgt boven nieuwbouwkwaliteit. 

Niet lullen maar poetsen
De jury waardeert ook het ondernemerschap en de vol-
harding van de initiatiefnemers van projecten als het
Schieblock, de Fabriek en het Dreamhouse. De per-
soonlijke betrokkenheid van deze trekkers is misschien
wel de belangrijkste succesfactor voor transformatie.
Naar goed Rotterdams gebruik zijn dit echte doeners.
De ontwikkeling van het Schieblock door bureau ZUS 
en Codum is van de ingezonden projecten wellicht het
meest een sprong in het diepe. Op particulier initiatief
en met steun van eigenaar LSI en de gemeente, maak-
ten ZUS en Codum een vijfjarenplan voor de tijdelijke
transformatie van een voormalige kantoor in het
Rotterdam Central District. Hier is inmiddels een leven-
dig stadslaboratorium ontstaan waar creatieve onderne-
mers van uiteenlopende disciplines werken en samen-
werken. Ook konden hier verschillende initiatieven tot
bloei komen waaronder Groos, een winkel met Rotter-
damse producten en design, stadslandbouw op de
Dakakker, en café de Biergarten. ZUS realiseerde de
Luchtsingel, een tijdelijke houten brug dwars door het
Schieblock die het Central District met de overzijde van
de Schiekade verbindt. 

Ook op het oog meer traditionele ontwikkelingen als De
Karel Doorman, het Onderwijscentrum Erasmus MC en
de Fabriek waren niet tot stand gekomen zonder daad-
krachtige individuen die hun nek durven uit te steken. Bij
de Fabriek in Delfshaven kwam een deel van het dak let-
terlijk naar beneden toen Peter Roland van corporatie
Havensteder bij de start van de transformatie in 2011 de
deur open deed. Toch weerhield dit hem er niet van om
deze ‘rotte kies’ samen met Mei architecten en Lingotto
te veranderen in een levendig bedrijfsverzamelgebouw.
Mede dankzij de invulling van de plint met laagdrempeli-
ge horeca heeft deze plek nu een hoge toegevoegde
waarde voor de wijk. 
Nog tijdens de bouw nam ontwikkelaar De Wilgen 
De Karel Doorman over van het failliete Willemsen
Minderman, met alle bijbehorende risico’s. Ook een
voorbeeld van lef en daadkracht. En de trots waarmee
Martin Sloof, leidinggevende bij de bouw van het
Onderwijscentrum Erasmus MC, vertelt hoe geliefd
deze plek is bij de studenten verraadt een persoonlijke
betrokkenheid die veel verder gaat dan zijn taak-
omschrijving.        
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De nominaties: gelaagdheid en impact 
Het was voor de jury geen gemakkelijke opgave om bin-
nen de diversiteit aan kwaliteiten tot een selectie van
vier nominaties te komen. Uiteindelijk kiest de jury voor
een afspiegeling van het brede spectrum aan boeiende
projecten dat is voorgedragen. Ieder voor zich zijn het
transformaties die ten minste op een van de benoemde
thema’s excelleren: architectonische waarde, ambacht,
innovatie en proceskracht. Het zijn bovendien stuk voor
stuk projecten die op hun eigen manier een bijzondere
betekenis hebben voor de stad. 

De jury vindt Het Schieblock aan het Hofplein een
transformatiestrategie van uitzonderlijk belang voor
Rotterdam. Dankzij de onbeteugelde inzet van een
groep creatieve Rotterdammers heeft een zielloze plek
in het hart van de stad nieuw leven gekregen. Dit is
meer dan een opzichzelfstaand bouwproject, er is een
beweging in gang gezet waarin ondernemers, gemeen-
te en bewoners samenwerken om stap voor stap tot
nieuwe stedelijke kwaliteit te komen. De door ZUS 
ontwikkelde aanpak van strategische, tijdelijke interven-
ties als aanjager voor gebiedsontwikkeling is als proto-
type een inspiratie tot ver buiten de stadsgrenzen. 
Een aanpak die is gebaseerd op tijdelijk gebruik is ook
kwetsbaar, zoals blijkt uit de actualiteit. Er liggen op dit
moment plannen op tafel die de in gang gezette bottom-
up beweging teniet kunnen doen. Om tot een bestendig
model te komen is het de uitdaging om de ontwikkelde
informele aanpak te verankeren in formele politieke en
financiële structuren. 

De jury nomineert het Dreamhouse vanwege de enor-
me zorgvuldigheid waarmee het project is ontworpen,
gedetailleerd en gematerialiseerd. Met veel respect
voor de bestaande Lijnbaanstructuur ontwierp Claus en
Kaan een modern winkelpand waarin twee uitgespro-
ken identiteiten van specifieke huurders – een exclusie-
ve juwelier en een eigentijdse kledingzaak – samen-
komen. De inventiviteit waarmee de strenge veilig-
heidseisen aan een juwelierszaak zijn geïntegreerd in
een transparant gebouw getuigt van vakmanschap. 
Het oog voor detail dat zich toont in de ranke lamellen,
de terugliggende dakopbouw waarachter de installaties
zijn opgesteld tot aan het groene daklandschap en de
uitwerking van het interieur is voorbeeldstellend. 
Het resultaat is een duurzame opwaardering van de
Lijnbaan. De jury wil ook uitdrukkelijk haar waardering
uitspreken voor het getoonde ondernemerschap van
Manhave, die als risicodragende ontwikkelaar en 
eigenaar deze gevoelige plek in de stad nieuw leven
inblaast. Deze transformatie is al met al een zeer
geslaagd voorbeeld van hoe Rotterdam met haar jonge
monumenten om kan gaan. 

De Karel Doorman naar ontwerp van Ibelings van
Tilburg architecten kon op de nominatielijst niet ontbre-
ken. Hoewel het grootste deel van deze transformatie

de nieuwbouw van een appartementencomplex betreft,
heeft het project een aanzienlijke waarde voor de stad
als herhaalbare verdichtingsstrategie. De jury is onder
de indruk van de vanzelfsprekendheid waarmee de
hoogbouw zich in het weefsel voegt. De brede terras-
sen en collectieve daktuin op veertig meter hoogte laten
zien dat het mogelijk is om in de binnenstad een hoge
woonkwaliteit te realiseren. Het zijn in dit project met
name de innovatieve bouwkundige ingrepen zoals het
bereiken van constructieve stabiliteit uit twee liftkernen,
die overtuigen. De lichte tafelconstructie van staal en
hout is een breder toepasbare oplossing voor het optop-
pen van bestaande panden. Bovendien geeft deze veel
flexibiliteit bij het indelen van de vloeren, waardoor deze
transformatie ook toekomstbestendig is. 

Tot winnaar is verkozen het Onderwijscentrum van
het Erasmus MC. De jury vindt het project een ontdek-
king waarvan de gelaagdheid en impact boven de ande-
re inzendingen uitsteekt. Het samenspel van het pro-
gramma en de hoogwaardige architectonische kwaliteit
zetten Rotterdam op de kaart als thuisbasis van een
medische onderwijsinstelling met internationale aan-
trekkingskracht op talentvolle mensen. Studeren in
Rotterdam krijgt hier een nieuwe dimensie. Als transfor-
matiestrategie is het overkappen van de binnenplaats
een ingenieuze ingreep. De omwenteling van desolaat
buitengebied naar hoogwaardige verblijfsruimte vindt
de jury indrukwekkend. Het nieuwe ontwerp verankert
zich sterk in het Erasmuscomplex, dat een stad op zich
is. Er ontstaan nieuwe verbindingen en aangename ver-
blijfsplekken die belangrijk zijn voor de levendigheid van
het geheel. Ondanks het introverte karakter dat mede
door de functie van het Onderwijscentrum is ingege-
ven, zorgt een enorm glasvenster voor een zichtrelatie
met de stad. 

Als architectuurproject is het project onontkoom-
baar. Onder de hoge ruimte met haar karakteristieke
dakvlak van immense witte driehoekige spanten heeft
bureau Claus en Kaan een aangenaam en laagdrempelig
verblijfsklimaat gecreëerd. Door het systematisch door-
voeren van heldere ontwerpkeuzes ontstaat een uitge-
balanceerde, duurzame gebouwkwaliteit. 

Uit de precisie van het ontwerp en de uitvoering
blijkt respect voor de bestaande gebouwen, begrip voor
de complexe functionaliteit en gevoel voor schoonheid.
De jury is zich bewust van het feit dat het Onderwijs-
centrum MC een project is uit ‘de oude tijd’ met vol-
doende beschikbare financiële middelen. Tegelijkertijd
wil de jury met deze winnaar juist professionele
opdrachtgevers aansporen tot het realiseren van hoog-
waardige transformaties. Naast alle charmante initiatie-
ven zijn deze noodzakelijk om duurzame stedelijke
gelaagdheid te laten ontstaan.  
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