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Rotterdam Architectuurprijs 2015
Rotterdam, stad in ontwikkeling

Rotterdam is volop in ontwikkeling. Onze mooie stad heeft steeds meer te bieden op het gebied van
ontspanning en cultuur. En dat is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Rotterdam staat volop in de
belangstelling: als favoriete reisbestemming voor de lezers van Lonely Planet en Rough Guide en als
multiculturele stad met ruimte voor bijzondere bottom-up initiatieven. En natuurlijk als mekka voor de
hedendaagse architectuur met Rotterdam CS, de Markthal, De Rotterdam en het recent geopende
Timmerhuis als belangrijke trekkers. Maar ook wat betreft werkgelegenheid en wonen doet onze stad het
goed. Steeds meer bedrijven en huizenzoekers kiezen voor Rotterdam.

Onder de nieuwe inwoners van onze stad zijn veel hoger opgeleiden, midden- en hogere inkomens en young
professionals. Daar horen ook gezinnen met kinderen bij die graag in de stad willen wonen. Het is belangrijk
dat we ervoor zorgen dat die allemaal een goede plek kunnen vinden in Rotterdam. Tegelijkertijd zien we dat
ook voor andere Rotterdammers de situatie verandert. Door nieuwe regelgeving komt een grote groep niet
meer in aanmerking voor goedkope huurwoningen. Ook hen willen we graag goede en passende woningen
bieden. 

Er gelden nieuwe wetten en regels voor woningcorporaties, de rol van de overheid verandert en de invloed
van de burger wordt steeds groter. Dit vraagt om een nieuwe benadering. Daarom heeft het College van
Burgemeester en Wethouders zeer recent de concept Woonvisie Rotterdam 2030 gepresenteerd.
Met deze nieuwe Woonvisie zorgen we dat iedereen, van jong tot oud en met ieder inkomen, een fijne plek
heeft om te wonen in onze stad. Dat kan in het centrum van de stad zijn, maar ook met wat meer ruimte en
groen in de omliggende wijken en zelfs in een dorpse en landelijke omgeving aan de randen van Rotterdam.
Daarom zetten we met de Woonvisie in op een gevarieerd aanbod van woningen en maken we ruimte voor
innovatie.

Kwaliteit staat altijd voorop. We bouwen niet alleen voor de Rotterdammers van nu, maar ook voor
toekomstige generaties. Het moet niet zo zijn dat we over een paar decennia spijt van wat we nu bouwen of
verbouwen. Dat houdt in dat we goed zorgen voor de woningen die er al zijn, dat we ons inzetten voor
duurzame transformatie van leegstaande gebouwen en dat we de bouw van goede, nieuwe woningen
mogelijk maken. Verder weten we dat de kwaliteit van de architectuur, de openbare ruimte en de
beschikbaarheid van voorzieningen sterk bepalend zijn bij de vestigingskeuze van zowel bewoners als
bedrijven. Dus het is belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden.

De oogst van de Rotterdam Architectuurprijs 2015 laat duidelijk zien dat met visie, toewijding en kennis van
zaken wordt gewerkt aan het wonen in Rotterdam. Transformaties, woningen voor doelgroepen als senioren
of grote gezinnen, cocreatieprojecten, particulier opdrachtgeverschap en iconisch wonen in de binnenstad;
alles heeft een plekje op de shortlist van dit jaar. Zo ontwikkelt Rotterdam zich tot een complete stad die niet
alleen op het gebied van werk en cultuur maar ook op het gebied van wonen voor iedereen wat te bieden
heeft. Het uiteindelijke doel? Een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie.

Wethouder Ronald Schneider
Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

over
de stad

gesproken
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Tijdens een feestelijke bijeen-
komst in de Burgerzaal van het
stadhuis werd op 16 december
2015 de Rotterdam Architectuur-
prijs uitgereikt. Het thema van
deze zesde editie was wonen. 
Een vakjury beoordeelde de beste
woongebouwen van de afgelopen
drie jaar en bekroonde het team
van opdrachtgever, bouwer en
architect met de juryprijs. Ook het
publiek kon zijn stem uitbrengen
en koos het winnende team voor
de publieksprijs.

De Rotterdam Architectuurprijs is
een initiatief van de gemeente
Rotterdam. De prijs is in het leven
geroepen om het architectuur-
klimaat blijvend te stimuleren en 
zo de ontwikkeling van de stad 
verder te brengen. De Rotterdam
Architectuurprijs komt voort uit de
architectuurnota Architectuur en
Rotterdam. Architectuur als drijven-
de kracht voor de ontwikkeling van
de stad (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 levendigheid
van de stad. Daarbij zijn drie criteria
belangrijk: cultuurhistorische
gelaagdheid, stedenbouwkundige
samenhang en toekomstgericht-
heid. De architectuurnota is een uit-
werking van de Stadsvisie, ruimte-
lijke 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 2012 is de prijs dit
jaar gewijd aan woongebouwen. 

Voor de Rotterdam Architectuurprijs
2015 kwamen alle woongebouwen
in aanmerking die tussen 1 juli 2012
en 1 juli 2015 in Rotterdam in gebruik
werden genomen. Professionals en
het brede publiek konden zelf online
projecten indienen voor de longlist.
Dit leverde een prachtige lijst van
projecten op. Een commissie
bestaande uit de voorzitter van de
jury, de directeur van AIR en de
organisator van de prijs selecteerde
daaruit een shortlist van de zeven-
tien grootste kanshebbers. Daaruit
konden zowel de vakjury als het
publiek een winnaar kiezen. Aan de
vakjury is gevraagd de projecten te
beoordelen in overeenstemming
met de waarden uit de architectuur-
nota, en met aandacht voor de archi-
tectonische en technische kwalitei-
ten van de gebouwen. Het publiek 
heeft zich uitgesproken door zijn
stem uit te brengen via de website
www.rotterdamarchitectuurprijs.nl.

Dit jaar heeft de jury onder leiding
van Don Murphy vier nominaties
gekozen, waarvan er één de winnaar
is. Naar aanleiding van de oogst van
dit jaar zet het juryrapport de visies
en bevindingen van de jury uiteen.
Een keuze uit de motivaties van de
stemmers voor de publieksprijs
werpt een licht op de bevindingen
van het brede publiek.

De website vormt het geheugen van
de prijs. De bezoeker vindt hier een
schat aan informatie over actuele
architectuur in de stad Rotterdam,
inzichtelijk gemaakt door middel van
kaarten, foto’s en gedetailleerde
projectinformatie. Ook zijn hier de
inzichten en observaties van alle
vakjury’s terug te vinden.

De jury van de Rotterdam Architec-
tuurprijs 2015 bestaat uit: 

Don Murphy (voorzitter) 
architect en directeur van bureau
VMX. Hij beschikt over brede inter-
nationale ervaring op het gebied van
stedelijk bouwen en woningbouw. 
Marjolein van Eig
architect en directeur van Bureau
Van Eig. Zij heeft veel ervaring 
met woningbouw en schrijft over
architectuur voor onder meer 
De Architect en HP/De Tijd. 
Marc Koehler
architect en directeur van bureau
MKA. Hij ontwerpt woningen voor
particuliere opdrachtgevers en is
bedenker van de Superlofts. 
Hans Venhuizen
directeur van Bureau Venhuizen. 
Hij is onderzoeker en initiator van
projecten in het domein van de ste-
delijke cultuur. 
Ellen van Acht
directeur van stichting KUUB. Zij is 
projectontwikkelaar en ondersteunt
woonprojecten in (collectief) particu-
lier opdrachtgeverschap met aan-
dacht voor duurzaamheid, eerlijke
prijsstelling en keuzevrijheid.

Rotterdam Architectuurprijs 2015

Kopblok Pretorialaan Huis van Wensen Dock21 B’Tower Markthal

Calypso 100Hoog Stadsplein de Buitenban Musa Katendrecht 130Watt

De Nieuwe Margriet Herenhuis
Noordereiland

De Verborgen Tuin Uitbreiding Dijkvilla Huizen met twee deuren

Cabriohuis Recht op Wind

7



De Markthal4 5

Kopblok Pretorialaan
Klushuurproject in beeldbepalend
hoekpand aan de Pretorialaan.
Architect: Hulshof Architecten 
Opdrachtgever: Vestia Rotterdam
Feijenoord 
Bouwer: Smits Vastgoedzorg 
en bewoners 

Huis van Wensen
Deel van pre-crisisproject Nieuw
Crooswijk met opmerkelijke
architectonische rijkdom in
materialisering en overgangen 
tussen openbaar en privé.
Architect: De Zwarte Hond, Geurst en
Schulze, Drost + van Veen (Simone
Drost), JSA, BRINK architectuur en 
stedenbouw
Opdrachtgever: Ontwikkelings -
combinatie Nieuw Crooswijk
Bouwer: Heijmans en ERA Contour

Dock21
Appartementengebouw als deel 
van tweelingblok met hotel. Frisse
verschijning in binnenstedelijk
ontwikkelingsgebied aan de
Wijnhaven.
Architect: KCAP Architects&Planners
Opdrachtgever en bouwer: J.P. van
Eesteren

B’Tower
Elegante glazen woontoren met
gedifferentieerde volumes in het hart
van de binnenstad. 
Architect: Wiel Arets Architects
Opdrachtgever: MAB Bouwfonds

Markthal
Charismatische Markthal biedt een
thematische woonvorm die uniek is 
in de wereld.
Architect: MVRDV
Opdrachtgever: Provast
Bouwer: onderbouw: Martens en 
Van Oord en Mobilis; bovenbouw: 
J.P. van Eesteren

Calypso
Beeldbepalend en spraakmakend
appartementengebouw dat zich
onderscheidt door veelhoekige 
contour en kleurgebruik.
Architect: Alsop Architects, later 
aLL Design en Van der Laan Bouma
Architekten
Opdrachtgever: Willow Real Estate
Bouwer: Boele & van Eesteren

100Hoog
Hoogbouwproject met veel aandacht
voor plattegronden en gedifferen-
tieerde buitenruimtes die opvallen
door materialisering in hout.
Architect: Klunder Architecten
Opdrachtgever: Port au Vin cv (LSI Project
Investment en AM)
Bouwer: BAM Woningbouw

Stadsplein de Buitenban
Stad maken in New Town Hoogvliet.
Een rijk project dat verschillende
schaalniveaus en programma’s omvat. 
Architect: Molenaar&Co architecten
Opdrachtgever: Leyten
Bouwer: Kanter Bouw & Vastgoed 

Musa Katendrecht
Een project met wonen, winkels en
onderwijs dat grote volumes
combineert met een fijnzinnige en
beheerste detaillering. 
Architect: diederendirrix architecten
Opdrachtgever: Wooncompas
Bouwer: BAM ‘MFA Katendrecht’ vof

130Watt
Gedifferentieerd woonblok refereert
aan de historische context zonder
historiserend te zijn. 
Architect: Steenhuis Bukman Architecten
Opdrachtgever: Stichting Havensteder
Centrum Noord
Bouwer: Dura Vermeer

De Nieuwe Margriet
Transformatie van jaren zestig galerij-
flat waarbij woningen aanzienlijk
worden vergroot en voorzien van
buitenruimte. De betonnen gridgevel
geeft het gebouw een nieuw gezicht. 
Architect: Groosman en Finbarr McComb
Architects
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Bouwer: Breijer Rotterdam

Herenhuis Noordereiland
De kwaliteiten van een kleine kavel op
een unieke locatie zijn ten volle uit-
gebuit in een woonhuis met uitkra-
gend bouwvolume en dakterras. 
Architect: Kühne & Co Architectenbureau
Opdrachtgever: J.P. van Mourik
Bouwer: W. Bijl 

De Verborgen Tuin
Woningen in nieuwbouwwijk Park
16hoven met veranda’s grenzend aan
een meanderend groen binnengebied.
Architect: Heren 5 Architecten
Opdrachtgever: Kalliste
Woningbouwontwikkeling 
Bouwer: Giesbers Rotterdam

Uitbreiding Dijkvilla
Een bescheiden bungalow uit de jaren
zestig transformeerde tot een royale
lichte villa met vide en een slimme
interne organisatie. 
Architect: ara | antonia reif architectuur
Opdrachtgever: particulier
Bouwer: Batenburg, Barth Installatie-
techniek, Woodwave, Groeneveld Poirot

Huizen met twee deuren
Twee rijen woningen in baksteen
bieden een hedendaagse variatie op
het Rotterdamse woningtype ‘huis met
twee deuren’. 
Architect: Hans van der Heijden Architect
(tot 1 juli biq architecten bv)
Opdrachtgever: Woonstad
Bouwer: Bouwbedrijf Frans Vink & Zn

Cabriohuis
Een extra glazen verdieping met te
openen kap biedt nieuwe dimensie aan
stadswoning voor gezin in de stad. 
Architect: Bart Cardinaal & Nadine Roos
(HUNK-design)
Opdrachtgever: HUNK-design
Bouwer: P. Arkenbout en Van de Graaf
metaal

Recht op Wind
De eerste C2C-villa heeft een licht en
open karakter en zet in op landelijk
wonen aan de Rotte in de buurt van 
de stad. 
Architect: Jouke Post - XX architecten,
Frido van Nieuwamerongen - Arconiko
architecten
Opdrachtgever: Jouke Post en Petra
Reijnhoudt
Bouwer: P&F Bouw

zie ook: www.rotterdamarchitectuurprijs.nl

Uitbreiding Dijkvilla

Recht op Wind
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Rotterdam Architectuurprijs 2015 shortlist
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De woorden van juryvoorzitter Don Murphy zijn tref-
fend: ‘Woningen zijn de belangrijkste bouwstenen
van een stad’. Een stad kan iconen bouwen en zich
daarmee een naam verwerven, en de jury vindt 
dat Rotterdam dat met verve doet. Maar hoe gaat 
de stad om met de brede opgave van het wonen? 
De jury van de Rotterdam Architectuurprijs 2015
grijpt de gelegenheid met beide handen aan om zich
te buigen over de beste nieuwe woongebouwen van
de afgelopen drie jaar. Wat zeggen deze projecten
over Rotterdam? Wordt er gebouwd voor alle lagen
en groepen binnen de Rotterdamse bevolking?
Passen de woongebouwen op hun locatie en zijn ze
met zorg en aandacht gebouwd? Is er ruimte voor
experiment en vernieuwing? 

Evenals in 2012 richt de Rotterdam Architectuurprijs zich
dit jaar op het wonen. Alle Rotterdamse woongebouwen
die de afgelopen drie jaar in gebruik werden genomen 
– van villa tot flatgebouw – mochten meedingen naar de
prijs. Via de website van de Rotterdam Architectuurprijs
is in de maand september een gevarieerde oogst binnen-
gehaald. Daarin waren verschillende doelgroepen, loca-
ties, processen en architectonische verschijningsvormen
vertegenwoordigd. Het is een breed palet aan projecten
dat laat zien op welke fronten er is gewerkt aan het
wonen in de stad, variërend van de transformatie van een
dijkwoning voor een gezin met jonge kinderen, tot de rea-
lisatie van een reusachtig woonblok voor senioren op
Katendrecht. De deelnemende projecten liggen verspreid
over de stad met een opvallend aandeel voor Rotterdam
Zuid en het centrum, terwijl ook wijken als Prinsenland,
Park 16hoven en Rotterdam Hoogvliet meedoen. 

Voor de zeventien projecten op de shortlist is een uit-
gebreide set documentatie ingezonden, met tekeningen,
foto’s en tekst. Dit bood de jury de basis voor verdere ver-
dieping. Hetzelfde gold voor het brede publiek dat via de
website over deze documentatie kon beschikken om
goed geïnformeerd een stem voor de publieksprijs te
kunnen uitbrengen. Verder kreeg de jury ook de Architec-
tuurnota van Rotterdam aangereikt als leidraad voor de
beoordeling. De thema’s in deze nota uit 2010 vindt zij
nog altijd relevant en actueel: cultuurhistorische gelaagd-
heid, stedenbouwkundige samenhang en toekomst-
gerichtheid voor de architectuur van Rotterdam. 

Een veelzijdige jury 
Elk van de juryleden bracht zijn eigen specifieke kennis
en ervaring in. Juryvoorzitter Don Murphy is architect en
directeur van bureau VMX. Hij beschikt over brede erva-
ring op het gebied van stedelijk bouwen en woningbouw.
Zijn ontwerp voor de Praktijkschool in Hoogvliet was
vorig jaar een van de vijf nominaties voor de Rotterdam
Architectuurprijs. Afkomstig uit Ierland en opererend in
een internationaal werkveld, beschikt Murphy over een
breed, internationaal perspectief. Eveneens lid van de
jury is architect Marjolein van Eig. Na bij gerenommeerde
architectenbureaus aan diverse (woningbouw)projecten

te hebben gewerkt, besloot zij in 2014 haar eigen bureau
te starten. Zij werkt niet alleen als architect maar schrijft
ook over architectuur in verschillende media. Ook jurylid
Marc Koehler is architect en daarnaast conceptontwikke-
laar. Hij ontwerpt woningen voor (groepen) particulieren
en is bedenker van de Superlofts. Jurylid Hans Venhuizen
is onderzoeker en initiator van projecten in het domein
van de stedelijke cultuur. Architecten, opdrachtgevers 
en bouwers ziet hij als belangrijke actoren in de stad.
Ellen van Acht heeft ervaring als vastgoedontwikkelaar
en ondersteunt vanuit haar bureau particuliere kopers of
toekomstige bewoners en gebruikers bij woonprojecten
in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Daarbij
besteedt zij veel aandacht aan duurzaamheid, eerlijke
prijsstelling en keuzevrijheid. Ellen van Acht was
Duurzame Bouwvrouw in 2014.

Visie, toewijding en kennis van zaken
Het zal niemand verbazen dat de verwachtingen van 
de jury hooggespannen waren. De laatste tijd staat
Rotterdam immers volop in de schijnwerpers: na Rough
Guide en The New York Times zette ook Lonely Planet de
stad in de toptien stedenlijst, krijgen bijzondere bottom-
up initiatieven als de Luchtsingel veel aandacht en blijft
de stad een mekka voor de hedendaagse architectuur
met Rotterdam CS, de Markthal en De Rotterdam als
belangrijke trekkers.

Mogelijk was dat ook de reden dat de oogst van deze
editie niet meteen overtuigde. Kon het voor een stad als
Rotterdam niet wat baanbrekender, zo vroeg de juryzich
in eerste instantie af. Waarom waren er niet meer bijzon-
dere vormen van particulier initiatief terug te zien op de
lijst en meer architectonische vernieuwing op alle fron-
ten? Toch raakte de jury gaandeweg overtuigd van de
kwaliteiten van deze nieuwste generatie van woon-
gebouwen en kwam zij ook unaniem tot de keuze van 
de winnaar. 

Daarbij vindt de jury het belangrijk om op te merken
dat de projecten van deze editie tot stand zijn gekomen
tijdens het dieptepunt van de crisis. Nu het ergste achter
de rug is, wordt pas duidelijk hoe groot de effecten daar-
van zijn geweest voor het totale netwerk van opdracht-
gevers, bouwers, architecten, kopers en huurders. 
Het heeft inventiviteit en doorzettingsvermogen
gevraagd om in deze periode te blijven bouwen, zeker
waar het ging om grootschalige woningbouwprojecten.
Daarbij merkt de jury op dat de aandacht voor duurzaam
bouwen nog beter kan. Opdrachtgevers, architecten en
adviseurs zouden zich samen hard moeten maken om
wonen zonder energierekening mogelijk te maken. 

Bij dit alles stelt de jury vast dat de corporaties
belangrijke spelers zijn gebleven in Rotterdam die over de
kennis, expertise en het vakmanschap beschikken om
ook in de magere jaren productief te blijven. Zij zijn goed
voor hoogwaardige projecten op lastige plekken zoals
130Watt in Rotterdam Noord en Huizen met twee deuren
in de wijk Feijenoord. Beide getuigen van aandacht voor
de stedelijke context, de doelgroep en woonkwaliteit. 
En ook Musa op Katendrecht en De Nieuwe Margriet in
Prinsenland, beide wooncomplexen voor senioren, zijn
hoogwaardige initiatieven van corporaties. Hetzelfde

JURYPRIJS

NOMINATIES
•HUIZEN 

MET TWEE DEUREN
•HERENHUIS 

NOORDEREILAND
•DE NIEUWE MARGRIET

•DE MARKTHAL
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geldt voor het Kopblok aan de Pretorialaan op Zuid, een
bijzonder initiatief dat symbool staat voor de opwaarde-
ring van deze hele wijk. 

Het particulier opdrachtgeverschap heeft zich sinds
2012, de vorige keer dat de prijs was gewijd aan woon-
gebouwen, verder doorgezet. Ook dit jaar is een aantal
interessante private initiatieven terug te vinden op de
shortlist. Daartoe behoren bijzondere vondsten als de
Cabriowoning in Rotterdam Noord, maar ook Recht op
Wind, het eerste woonhuis dat volledig volgens de 
principes van cradle-to-cradle tot stand kwam. 

Verder ziet de jury dat ook private partijen in de stad
blijven investeren, wat blijkt uit projecten als Calypso en
de Markthal. Rotterdam gaat dus door op de ingeslagen
koers naar verlevendiging van de binnenstad, met een
verdere uitbreiding van de woningvoorraad in het cen-
trum. Andere voorbeelden zijn 100hoog van Klunder
Architecten en Dock21 van KCAP in de omgeving van de
Wijnhaven, de Markthal van MVRDV, en de B’Tower van
Wiel Arets naast de Bijenkorf. Voor volgende edities van
de prijs zullen daar weer nieuwe aansprekende projecten
bijkomen zoals het Timmerhuis van OMA en COOL63
van Allies & Morrison, een daklandschap van ‘stadsvilla’s’
aan de Coolsingel. De jury concludeert dat met visie, toe-
wijding en kennis van zaken wordt gewerkt aan het
wonen in de stad.

Bij analyse van de shortlist tekende zich een aantal
extra aandachtspunten af. Zo vindt de jury het relevant
om te kijken naar de typisch Rotterdams context: bieden
de woongebouwen een antwoord voor specifiek
Rotterdamse vraagstukken of hebben de oplossingen
een specifiek Rotterdams karakter? Daarbij hecht de jury
waarde aan de maatschappelijke bijdrage van de architec-
tuur: wat waren de intenties van architect en opdracht-
gever en wat brengen deze woningen de samenleving?
Maar het gaat natuurlijk ook om de fysieke bijdrage: wat
voegen de gebouwen toe aan de beleving van de omge-
ving? Tot slot hecht de jury waarde aan de architectoni-
sche kwaliteit. Met andere woorden: zijn de projecten
goed ontworpen en gemaakt? Na analyse van de zeven-
tien projecten op de shortlist, koos de jury zeven projec-
ten om te gaan bezoeken.

Tussen grootschalige havengebouwen 
Van de zeven te bezoeken projecten bevinden zich er
maar liefst vier op Zuid. Dat bevestigt de inspanningen
van de gemeente die zich al jaren inzet voor verbetering
van de perspectieven in dit stadsdeel. In het kader van
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid heeft een
groot aantal partijen, waaronder ook corporaties, de han-
den ineengeslagen om ‘het leven op Zuid’ te verbeteren. 
Doel is het stadsdeel ten zuiden van de Maas op gelijk
niveau te brengen met de rest van Rotterdam. En het
wonen is een cruciaal onderdeel daarvan.

De Kop van Zuid heeft zijn geschiedenis als haven-
gebied inmiddels ver achter zich gelaten en de aanslui-
ting met de stad gemaakt. Het is een gewilde, hoog-
stedelijke plek om te wonen met appartemententorens
als Montevideo, New Orleans en de woontoren van 
De Rotterdam. Ook Katendrecht is de haven ontgroeid.
Hier werd een aantal negentiende-eeuwse blokken gere-
noveerd en zijn veel nieuwe, hoogwaardige woonblokken

toegevoegd. De Rijnhavenbrug, een van de vijf genomi-
neerde projecten van de Rotterdam Architectuurprijs
2014, zorgt voor een vitale koppeling tussen de Kop van
Zuid en Katendrecht. In het gebied dat wordt aangeduid
als de Pols wordt nu de aansluiting gemaakt met
Rotterdam Zuid. 

Hier bracht de jury een bezoek aan Musa. Dit multi-
functionele gebouw is ontwikkeld door corporatie Woon-
compas, gespecialiseerd in 55+-woningen. Musa is 
het eerste project binnen de revitalisering van de Pols.
Het bevat twee scholen voor voortgezet onderwijs, een
sporthal, wijkvoorzieningen, een ondergrondse parkeer-
garage en 135 appartementen voor senioren. Met zijn
volume en de robuuste gevelvlakken in donkere baksteen
en beton refereert het gebouw aan de oude pak-huizen in
de omgeving. Dichterbij zijn de verfijnde details, materia-
len en ritmes zichtbaar. In het gebouw zijn de functies
slim in elkaar gepast. Op het dak tussen de twee hogere
torens ligt een plein waarvan zowel de scholen als de
bewoners gebruik kunnen maken.

Musa is met veel aandacht en vakmanschap
gemaakt. De jury is enthousiast over de wijze waarop het
gebouw in maat en contour reageert op zijn typisch
Rotterdamse omgeving met grootschalige havengebou-
wen en infrastructuur. Ook heeft zij veel waardering voor
de keuze en behandeling van de materialen. Doordat de
baksteen is toegepast in verschillende varianten, varië-
rend van glad en glanzend tot ruw, en in subtiele kleur-
nuances, ontstaat een gevelbeeld dat zowel van veraf als
van dichtbij goed werkt. Zorg spreekt ook uit de speciale
hoekstenen die op de hoek met de Hillelaan in het met-
selwerk zijn toegepast. Wel vindt de jury dat het gebouw
weinig aansluiting zoekt bij zijn omgeving. De activiteiten
binnenin het gebouw zijn van buitenaf niet zichtbaar en
de grens tussen gebouw en buitenruimte is hard. 

De combinatie van seniorenwoningen met twee
scholen en bijbehorende voorzieningen vindt de jury inte-
ressant. In ruimtelijke zin is het een goede manier om de
diepe ruimtes onderin het complex in te zetten. Hier lig-
gen nu de aula en sportzalen. Het verhoogde schoolplein
roept bij de jury vragen op. De inrichting is erg sober en
het zal er vaak winderig zijn. Het is de vraag of dit de
levendige ontmoetingsplek zal worden waar scholieren
en senioren elkaar ontmoeten zoals de architect en
opdrachtgever voor ogen stond. In elk geval zijn de scho-
lieren enthousiast, blijkt tijdens het bezoek van de jury.

De jury was aangenaam getroffen door de genereuze
galerijen in het oostelijke woonblok, die opvallen door
hun verzorgde uitvoering en materiaalkeuze en de royale
afmetingen van de ramen. In het westelijke blok, dat van
binnenuit wordt ontsloten, werd een van de woningen
bezocht. Daarover is de jury minder enthousiast. De ruim-
tes doen hokkerig aan en de ramen, die aan de buitenkant
zorgen voor een prettige ritmering van de gevel, blijken
voor de interieurs te krap bemeten. De private buiten-
ruimte is geforceerd opgelost. Om aan de voorschriften
te voldoen is deze uitgevoerd als een wintertuin, een
soort buitenkamer voorzien van ramen die binnen de con-
tour van het gebouw gelegen is. Een ongemakkelijke
oplossing vindt de jury. Ondanks haar waardering op
onderdelen heeft zij besloten Musa niet te nomineren.

Uitvinding van de klushuur
Dieper in Zuid ligt het Kopblok Pretorialaan, een project
dat deel uitmaakt van een bredere gebiedsontwikkeling
in Afrikaanderwijk, gestart in 2010. De panden aan
weerskanten van de beeldbepalende Pretorialaan, de
entree tot de wijk, waren op dat moment uitgewoond en
verwaarloosd. Corporatie Vestia heeft van oudsher veel
bezit in deze omgeving, maar juist deze panden waren 
in privaat eigendom. Om de omgeving daadwerkelijk te
kunnen opwaarderen kwam Vestia tot het besluit om
bijna de helft van deze panden, waaronder ook het
Kopblok, tegen marktprijzen aan te kopen. Inmiddels zijn
ze succesvol getransformeerd tot appartementen en
bedrijfsruimten voor creatief ambachtelijke onder-
nemers. En nu ook de buitenruimte is aangepakt, is de
sfeer van verloedering hier verleden tijd en beschikt de
wijk over een mooie entree.

Het Kopblok is een beeldbepalend ensemble van zes
panden op de kop van de Pretorialaan. In samenwerking
met Hulshof Architecten realiseerde Vestia hier een
opmerkelijk project. Om de wijk een impuls te geven,
werd bewust ingezet op het aantrekken van een nieuwe
groep huurders: creatieve starters van elders. Tegelijker-
tijd werden de banden met de buurt aangehaald door in
het kader van dit project samenwerking aan te gaan 
met het lokale Albeda College. Leerlingen hebben de
woningen gestript en de materialen hergebruikt om zo
hun startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. 
De huurders werden al vroeg in het proces betrokken en
konden in samenwerking met Hulshof Architecten hun
woning naar eigen smaak indelen en verbouwen. Daar-
voor konden ze aanspraak maken op een klusbudget van
€ 9.000 tot €13.000 en op zogenaamde klusbuddy's. 

Met interesse heeft de jury zich verdiept in dit pro-
ject. Zij heeft veel waardering voor de betrokkenheid en
het geduld waarmee het Kopblok is aangepakt en is met
name erg enthousiast over de vondst van de klushuur.
Het is een mooi instrument om tegemoet te komen aan
specifieke woonwensen, aan wonen op maat. De jury
vindt het model van de kluswoning echter vooral interes-
sant omdat het de huurders nauwer bij zijn woonplek
betrekt. Als medeontwerper en bouwer staat die huurder
in een nieuwe en totale andere verhouding tot zijn
woning en de buurt. Daarmee is dit een kansrijke aanpak. 

Verder heeft de jury waardering voor de manier waar-
op het project is ingebed in de gemeenschap met de
betrokkenheid van het Albeda College en in een later 
stadium de Wijkschool, een initiatief voor schoolverla-
ters. In die context bevreemdt het de jury dat specifiek
creatieve starters van buiten de wijk als huurders zijn
geworven. Het is een top-down aspect van de plannen,
dat inmiddels alweer gedateerd aandoet. Had dit niet ook
met mensen uit de buurt zelf een succes kunnen wor-
den, vraagt de jury zich af. Mogelijk biedt klushuur ook
interessante mogelijkheden voor huurders uit de wijk die
geen hypotheek kunnen of willen afsluiten, terwijl ze wel
specifieke woonwensen en ideeën hebben.

Verder is de jury benieuwd naar bredere mogelijk-
heden van dit model. Architect Ineke Hulshof is een erva-
ren speler die al veel succesvolle kluswoningprojecten op
haar naam heeft staan. Zij beschikt over waardevolle

ervaring en kennis van modellen voor kluswoningprojec-
ten. De jury is benieuwd of deze zijn te vertalen in model-
len die op bredere schaal inzetbaar zijn in de wijk, maar
bijvoorbeeld ook buiten Rotterdam. 

Met het Kopblok Pretorialaan is een opvallende hoek
die echt in het slop zat, tot leven gewekt. Toch overtuigt
het project de jury niet wat betreft architectonische kwali-
teit. De panden zijn zorgvuldig gerenoveerd in samenwer-
king met Smits Vastgoedzorg. Daarbij zijn haveloze luifels
verwijderd, ramen in hun oorspronkelijke ronde vorm
teruggebracht en balkonhekjes vervangen. Het geheel
maakt een verzorgde indruk, maar er is geen vernieuwing
en de jury ziet geen architectonische vondsten. Hoewel
het een bewonderenswaardig initiatief is dat aandacht
verdient, besluit de jury het project niet te nomineren.

Oude typologie in een nieuwe gedaante
Ook in de wijk Feijenoord op Zuid is er veel corporatie-
bezit. In opdracht van corporatie Woonstad verrezen in 
de Oranjeboomstraat twee bouwblokken met een klas-
sieke indeling in beneden- en bovenwoningen, verdeeld
over vier bouwlagen: de ‘Huizen met twee deuren’. 
De Oranjeboomstraat was ooit een statige laan met aan
weerszijden pandsgewijze woningbouw, afgewisseld
met grotere publieksgebouwen zoals scholen en kerken.
Vooral aan de noordzijde van de Oranjeboomstraat zijn de
woningen in de loop der jaren vervangen door verschillen-
de soorten nieuwbouw die de aanblik van deze Rotter-
damse laan ingrijpend hebben gewijzigd. 

Aan de zuidzijde van de Oranjeboomstraat verrezen
twee rijen woningen aan weerszijden van een oude
school met een dienstwoning. Daarbij is de historische
opzet met pandsgewijze bebouwing vertaald naar het
heden. De woningen zijn voorzien van een plint die tel-
kens wordt voortgezet in een erkerachtig reliëf in het
gevelvlak. De huizen worden in korte series herhaald met
variaties in gevelhoogte, hoogte van de erker en tint van
het gevelmetselwerk. De kopwoning aan de Steven
Hoogendijkstraat oogt als een apart huis. 

De jury heeft veel waardering voor dit project. 
De typologie met grote woningen beneden en kleinere
woningen boven, sluit goed aan bij de vraag in deze buurt
waar veel grote gezinnen wonen. Ook vindt de jury de
plattegronden van hoge kwaliteit. De woningen zijn licht
en ruim en hebben een prettige indeling. Wel had de
inpassing van installaties hier en daar beter gekund. 
Het zorgvuldige metselwerk en de ritmering van de
gevelwand leveren een verzorgd beeld op dat het laat-
negentiende-eeuwse karakter van de omgeving herstelt.
Wel heeft de jury wat moeite met het traditionalistische
karakter van de architectuur dat te streng en zelfs reactio-
nair wordt genoemd. De keuze voor realisatie van grond-
gebonden woningen in de sociale huursector is echter
bewonderenswaardig en verdient navolging. Ook de
zorgvuldigheid waarmee het hele project is ontworpen en
gerealiseerd, inclusief de tuinmuur aan de achterzijde,
betonnen waterspuwers en aluminium huisnummers
met verlichting, is voorbeeldig. De jury nomineert dit pro-
ject voor de Rotterdam Architectuurprijs 2015.
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Bouwen buiten de gebaande paden
Het laatste project op Zuid betreft een privaat initiatief.
Architect Joost Kühne heeft de laatste jaren in Rotterdam
een naam opgebouwd met de bouw van bijzondere
woningen op onverwachte locaties. In de edities van
2011 en 2012 werden respectievelijk zijn woonwerk-
gebouw aan de Boomgaardstraat en zijn woning aan de
Mauritsstraat al geselecteerd voor de shortlist van deze
prijs. Ook het woonhuis op Noordereiland is in particulie-
re opdracht gebouwd. Het proces begon in 2011 met 
een fietstocht door de stad waarbij de architect stuitte op
dit onmogelijk geachte stukje grond, tussen een bestaan-
de negentiende-eeuwse bebouwing en de spoordijk met
toegang tot spoorbrug De Hef. Het op dat moment nog
onofficiële bouwperceel bood de mogelijkheid om het
bestaande bouwblok te voorzien van  een blinde gevel, af
te maken met een driezijdige woning.

Het Herenhuis Noordereiland is een gebouw van vier
lagen met een stalen constructie, betonnen vloeren en
gemetselde bakstenen gevels. De onderste laag biedt
een vrije ruimte. Erboven liggen de woonverdiepingen.
De zijgevel van de woning reageert op de schuine wand
van de voormalige spoordijk door per verdieping steeds
iets uit te kragen zodat binnenin de woning meer ruimte
ontstaat. De footprint heeft een breedte van 4,7 meter en
de bovenste verdieping een breedte van 5,7 meter. Vanaf
de derde verdieping kijkt de woning uit over het naast-
gelegen park. Een groot dakterras biedt hier uitzicht over
de omgeving.

De jury is enthousiast over de wijze waarop dit pro-
ject tot stand is gekomen, maar plaatst enige kantteke-
ningen bij de architectonische kwaliteiten. Zij vindt de
afwerking aan de binnenzijde wat grof en de materialisa-
tie karig. Ook is zij van mening dat de plaatsing van de
vensters beter had gekund om optimaal te kunnen profi-
teren van deze magnifieke locatie. Verder ziet zij knel-
punten in de plattegronden van de woning, bijvoorbeeld
met de onhandige plaatsing van de keuken in het smalle
middendeel van het pand. 

Toch is de jury vooral onder de indruk van de resulta-
ten van deze nauwe samenwerking tussen een particulie-
re opdrachtgever met lef en uitgesproken wensen en een
ondernemende architect die buiten de gebaande paden
treedt. Dit is een vernieuwende manier om woningen in
de stad te realiseren waarmee architect en particulier
opdrachtgever een persoonlijke bijdrage leveren aan de
stad Rotterdam. Dit is het tweede project dat de jury
nomineert voor de Rotterdam Architectuurprijs 2015.

Het collectieve geheugen respecteren
Ook bracht de jury een bezoek aan De Nieuwe Margriet
in Prinsenland, een opmerkelijke transformatie van een
jaren zestig flat voor senioren. De woningen van deze
galerijflat voldeden niet meer aan de eisen van de tijd: 
ze waren te klein en boden te weinig wooncomfort. 
De 165 appartementen van 55 m2 werden samenge-
voegd tot 114 woningen van 84 m2 met energielabel A.
De nieuwe betonnen gevel aan de zuidzijde voorziet het
flatgebouw van een beeldbepalend grid waarin de indivi-
duele woningen herkenbaar zijn. Ook maakt deze gevel
nieuwe buitenruimtes mogelijk, zodat de woningen nu

beschikken over royale balkons van 2,2 m diep en 5,5 m
breed met veel privacy. Bewoners zijn intensief betrok-
ken bij het ontwerpproces. 

Het proces ging van start met een ideeënprijsvraag
voor jonge architecten die gericht was op een nieuw ont-
werp voor de gevel en uiteindelijk resulteerde in een
alomvattend transformatieproject. De noordgevel heeft
daarbij in essentie zijn oorspronkelijke karakter behou-
den. Door de dichte plinten te voorzien van verdiepings-
hoge ramen met zicht op de bergingen, opent het
gebouw zich hier wat meer naar de straat. Bovendien
werd de totale gevel aan deze zijde, inclusief het metsel-
werk, geel geschilderd. Het is een eenvoudige ingreep
met een opmerkelijk resultaat.

De jury is getroffen door de kwaliteit van dit project.
Door vergroting van de woningen en buitenruimtes, en
verbetering van de geluidsdichtheid en energieprestatie
komt het gebouw tegemoet aan de veranderde woon-
wensen van senioren. Bij het bezoek aan dit project is
duidelijk dat hier met veel plezier wordt gewoond. In de
lichte, open entree is het een komen en gaan van bewo-
ners die elkaar, maar ook de medewerker van de corpora-
tie, groeten en kennen. 

De investering van corporatie Woonstad voor deze
renovatie verschilde maar weinig van het budget dat voor
nieuwbouw nodig was geweest. De jury waardeert deze
keuze waarmee het collectieve geheugen wordt geres-
pecteerd en het karakter en de traditionele structuur van
de wijk behouden blijven. De spectaculaire zuidgevel die
grenst aan een weids park verleent het gebouw een vol-
strekt nieuwe uitstraling die van betekenis is voor de hele
buurt. Ook van binnenuit is deze ingreep van belang, niet
alleen door de royale buitenruimtes die met deze nieuwe
gevel worden gecreëerd, maar ook door de filmische
wijze waarop de gevel het uitzicht kadreert. De jury vindt
De Nieuwe Margriet een hoogwaardige en sympathiek
project waaruit oprechte betrokkenheid en enthousiasme
spreekt. Het is de derde nominatie voor de Rotterdam
Architectuurprijs 2015.

Chic en werelds wonen
Tot slot bezocht de jury twee projecten in de binnenstad.
De B’Tower staat direct naast de Bijenkorf van architect
Marcel Breuer middenin het kernwinkelgebied van
Rotterdam. De toren van zeventig meter bestaat uit drie
delen van dezelfde hoogte en verschillende breedtes. 
In het onderste deel is een kledingwinkel gevestigd, de
twee bovenste delen tellen vijftien verdiepingen en
bevatten in de oorspronkelijke opzet appartementen,
koopstudio’s en kortverblijfappartementen. Ook is er een
inpandige parkeergarage met autolift. Alle woningen heb-
ben een buitenruimte in de vorm van een buiten de gevel
uitstekend balkon, omsloten door een glazen borstwe-
ring. Ook de interieurs zijn ontworpen door de architect in
samenwerking met designfirma’s Alessi en Valcucine.

Toen het gebouw werd opgeleverd in de tweede
helft van 2012 was de situatie op de woningmarkt slecht.
Dit leidde tot de keuze om alle appartementen geschikt
te maken voor shortstay, tijdelijke bewoning, in duur
variërend van drie dagen tot maximaal zes maanden. 
Er zijn negen verdiepingen met zes woonstudio’s en zes

Rotterdam Architectuurprijs 2015

verdiepingen met vier grote appartementen. Het initiatief
is succesvol en heeft een bezetting van negentig procent.

De jury stelt vast dat de B’Tower een woonomgeving
biedt van ongewoon hoge kwaliteit. De appartementen
hebben glazen gevels van vloer tot plafond die een 
magnifiek uitzicht bieden op de skyline van Rotterdam.
De ingebouwde keuken en het sanitair zijn van zeer hoge
kwaliteit en de parkeergarage met autolift en uitzicht
over de stad geeft de woonbeleving nog extra allure.
Wat betreft uitstraling en inrichting kan de B’Tower zich
meten met soortgelijke woontorens elders in de wereld.
Dit maakt het gebouw in de ogen van de jury tegelijker-
tijd vrij generiek. Zij ziet dat B’Tower in dimensionering
aansluiting zoekt bij de omgeving en met de groene kleur
van het glas in de gevel verbinding maakt met het nabij-
gelegen WTC en de luifels van de Koopgoot. Toch lijkt de
toren vooral op zichzelf te staan, ‘onthecht van de stad,
zoals de bewoners van de shortstay-appartementen ook
onthecht zijn van de stad’, zoals in het juryoverleg wordt
gezegd.

Ten slotte zet de jury kanttekeningen bij het spel met
de drie volumes dat te subtiel is en daardoor niet het
gewenste sculpturale effect oplevert. Ook heeft zij moei-
te met de uitvoering van de glasvliesgevel die, als gevolg
van strengere regelgeving, is voorzien van strips ter
bevestiging van de glasplaten, wat de uitstraling van de
glazen kubussen verstoort. De jury besluit het project
niet te nomineren.

Geslaagde hybride van wonen en markt
Natuurlijk bracht de jury ook een bezoek aan de Markthal,
al een tijdje de grootste publiekstrekker van Rotterdam.
Dit project bestaat uit een enorme afgesloten marktvloer
op straatniveau, omgeven door restaurants, winkels en
appartementen. Nergens ter wereld is de combinatie van
een grote overdekte versmarkt, winkels, horeca en een
openbare ondergrondse parkeergarage onder één dak te
vinden. De 228 huur- en koopappartementen vormen de
wanden en het dak van de hal die een hoogte heeft van
40 meter. Voor bewoners heeft de Markthal aan de bui-
tenkant zes ingangen die naar de liften en dubbele trap-
penhuizen leiden. Op de woonverdiepingen geeft elke 
lifthal toegang tot maximaal vier woningen. Daarvan heb-
ben twee woningen grote ramen die uitzicht bieden op
het interieur van de Markthal. Alle woningen hebben aan
de buitenzijde ruime balkons met grote glazen puien.

De jury is opgetogen over de Markthal. Het is een 
rijk en voorbeeldig project dat op allerlei niveaus een bij-
drage levert aan de stad. De functie als markthal is ver-
nieuwend en geeft niet alleen de traditionele markt op 
de Binnenrotte maar ook de totale binnenstad van
Rotterdam een belangrijke impuls. Ook is het gebouw
een cruciale toevoeging aan de (openbare) ruimte in de
stad en ‘functioneert het als een behaaglijke kamer in de
stad Rotterdam waar het vaak winderig en nat is’, aldus
de jury. 

In een alzijdig gebouw worden ogenschijnlijk tegen-
strijdige functies van markt en woningen met elkaar 
vervlochten. Daarbij zijn logistiek, distributie en keukens
op ingenieuze wijze ondergronds ondergebracht zodat 
zij geen overlast veroorzaken. De woningen zijn in dit

gebouw niet ondergeschikt maar gelijkwaardig aan de
andere functies en de Markthal manifesteert zich ook
nadrukkelijk met zijn woonfunctie in de omgeving waar-
door de sfeer van deze plek verandert en verlevendigt. 

De jury vindt de woningen van de Markthal over-
tuigend door hun ruime plattegronden en volwaardige
buitenruimtes. Zij is echter vooral enthousiast over de
connectie vanuit de woningen met de marktvloer.
Ramen bieden hier doorkijkjes naar de levendigheid
beneden en geven het wonen in deze appartementen
een bijzondere extra dimensie. Binnenstedelijk wonen in
deze bijzondere setting blijkt een grote aantrekkings-
kracht uit te oefenen op kopers en huurders waaronder
met name het aantal zogenaamde empty nesters uit
andere wijken en van buiten de stad, opvallend is.

De jury ziet in de Markthal een bijzonder geslaagde
hybride vorm van wonen en marktfuncties die een
belangrijke bijdrage levert aan de binnenstad en een
goede aanvulling biedt op de woonmogelijkheden in
Rotterdam. Zij nomineert het als vierde project voor de
Rotterdam Architectuurprijs 2015.

De nominaties voor deze editie bestrijken het complete
spectrum van stedelijk wonen. De Nieuwe Margriet
toont de waarde van transformatie voor de nog altijd
ondergewaardeerde strokenbouw uit de jaren zestig en
benadrukt het belang van het bouwen voor de doelgroep
van senioren. Met de nominatie van Huizen met twee
deuren spreekt de jury haar waardering uit voor het her-
introduceren van een negentiende-eeuwse woningtypo-
logie. Sfeer en aanblik van een oude laan worden zo her-
stelt terwijl het project ook voorziet in de woonbehoefte
van de specifieke groep van grote gezinnen in de sociale
huursector. Het Herenhuis op Noordereiland bewijst dat
private opdrachtgevers stadmakers kunnen zijn. Het is
de ontwikkelende architect die inspringt op deze vraag
en met micro-iconen bijdraagt aan het stadsbeeld. Met
deze nominatie waardeert de jury het initiatief en de vin-
dingrijkheid van deze architect en opdrachtgever dat leid-
de tot een bijzondere woning op een fantastische locatie. 

En de onbetwiste winnaar van deze editie is de
Markthal, een weergaloos project waarmee een vol-
strekt nieuwe typologie is uitgevonden. De Markthal
levert een bijdrage van grote waarde aan het woonaan-
bod van Rotterdam. Hier komt wonen samen met markt-
functies, winkels en horeca in een feestelijk gebouw 
van onbetwiste iconische waarde. Een aanwinst voor 
de stad.

Namens de jury,
Catja Edens
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Wat is de mening van het publiek over de nieuwe
gebouwen in de stad Rotterdam? De publieksprijs
brengt het in beeld. Daarvoor kunnen niet alleen de
inwoners van Rotterdam hun stem uitbrengen, maar
ook al degenen die hier werken, studeren, naar school
gaan of naar Rotterdam komen om musea te bezoe-
ken, te winkelen of van de architectuur te genieten.
Het publiek kon kiezen uit een shortlist van zeventien
woongebouwen en elke stem is voorzien van een
motivatie. Hieronder een impressie van de drie
hoogst gewaardeerde woongebouwen.

De winnaar: De Nieuwe Margriet
De Nieuwe Margriet bevindt zich in een wijk met veel
senioren. De woningen van deze galerijflat uit de jaren
zestig voldeden niet meer aan de eisen van de tijd, ze
waren te klein en boden te weinig wooncomfort. De 165
appartementen van 55 vierkante meter werden samen-
gevoegd tot 114 woningen van 84 vierkante meter. 
De nieuwe betonnen gevel voorziet het flatgebouw van
een beeldbepalend grid waarin de individuele woningen
herkenbaar zijn. Ook maakt deze gevel nieuwe buiten-
ruimtes mogelijk, zodat de woningen nu beschikken over
royale balkons met veel privacy. Bewoners zijn intensief
betrokken bij het ontwerpproces.

Het publiek ziet de transformatie als de ‘prachtige uit-
werking van een actueel thema!’ Veel galerijflats in
Nederland staan voor een dergelijke opgave en het
publiek vindt dit een ‘goed voorbeeld voor toekomst-
bestendige renovatie van naoorlogs vastgoed’. Er is veel
waardering voor de keuze voor vernieuwing in plaats van
sloop. Het project heeft daarmee ‘oog voor het erfgoed
van het modernisme' en het is ‘een goede herbestem-
ming en daarmee een levensduurverlenging van be-
staand vastgoed als alternatief voor sloop!’ Kortom:
‘Nieuw is mooi, vernieuwen is beter.’

Ook de wijze waarop het project is gerealiseerd
maakt De Nieuwe Margriet een waardige winnaar. 
Dat blijkt uit motivaties als ‘jaren zestig flat getransfor-
meerd in een eigentijdse beauty’. Een inzender schrijft:
‘De nieuwe gevel past goed bij gebouw en context en is
toch herkenbaar als nieuwe laag.’ Vooral de ritmiek van
de gevel en het spel met de balkons worden vaak be-
noemd. Het publiek vindt De Nieuwe Margriet ‘op ele-
gante wijze uitgevoerd’. ‘Wat een verschil: van armoe
naar een rijke uitstraling!’ 

Daarnaast is het een antwoord op een groeiende
vraag naar hoogwaardige seniorenwoningen. Een bewo-
ner is blij: 'Eindelijk iets voor de doelgroep van 55+.' 
Een ander schrijft: ‘Wij hopen daar te zijner tijd ook te
kunnen wonen.’ Veel bewoners hebben gestemd op
‘hun’ Nieuwe Margriet vanwege het wooncomfort. 
‘Het is hier heerlijk wonen. Rust, ruimte en veel groen’ en
het is ‘een geweldig project met veel wooncomfort, voor-
al door het grote terras wat uniek is’, schrijven zij als moti-
vatie. Ook het interactieve proces met bewoners heeft
hieraan volgens velen bijgedragen. 

Niet alleen de woningen zelf oogsten waardering,
maar ook het effect dat De Nieuwe Margriet heeft op de

omgeving. ‘Het is een prachtig gebouw geworden, een
echte “parel” gelegen aan het Prinsenpark’, ‘een prachtig
en gedurfd onderdeel van de gebiedsontwikkeling’ en
‘een aanwinst voor de wijk!’ 

De tweede plaats: Cabriohuis
Zoals de meeste negentiende-eeuwse bovenwoningen
in Rotterdam voldeed ook deze woning niet meer aan hui-
dige eisen, zeker niet voor een gezin. Het aanleggen van
een dakterras bood de mogelijkheid om een buitenruimte
te creëren. Daarvoor moest een groot deel van het dak
verwijderd worden, met een verkleining van de leef-
ruimte als gevolg. De oplossing heeft het principe van
een cabrio. Bij mooi weer is dit deel van de woning hele-
maal te openen tot dakterras, bij regen kan het glazen 
dak dichtgeschoven worden met een druk op de knop. 
In de lente en herfst zorgen de glazen zijwanden voor
beschutting en lopen woonkamer en terras in elkaar over.
‘s Winters gaan de glazen wanden en het dak helemaal
dicht en wordt ook de glazen schuifpui tussen de woon-
kamer en het terras dichtgeschoven. Het dagelijkse 
leven verschuift dan naar binnen en het terras biedt een
wintertuin.

Het Cabriohuis is een klein project dat veel stemmers
voor zich heeft weten te winnen. De mogelijk brede toe-
pasbaarheid van het idee zorgt voor veel enthousiasme.
‘Dit pareltje van een huis biedt een perspectief voor rege-
neratie van de negentiende-eeuwse bouw in onze stad.
Daarnaast geeft het kansen om aantrekkelijke duurzame
gezinsappartementen te realiseren’, schrijft iemand. Een
ander beaamt dat met: 'Rotterdam kan hele wijken en
leefomstandigheden upgraden met dit idee!' Het is een
‘onconventionele benadering van wonen in de stad’.

Het zijn zeker ook dit soort kleinere projecten die de
leefbaarheid in de stad verbeteren, vindt het publiek, dus

PUBLIEKSPRIJS

WINNAAR
PUBLIEKS
PRIJS



WINNAAR
JURYPRIJS

De Markthal

Rotterdam Architectuurprijs 2015

‘naast de Rotterdamse architectuuriconen verdienen de
kleine projecten ook aandacht’. De ingreep is bovendien
een verrijking van de woonkwaliteit die voor een brede
groep (financieel) toegankelijk is, dus 'ook voor de burger
zonder groot budget!' Het publiek vindt de ingreep een
‘mooie eigentijdse toevoeging en een fantastische
manier om een flexibele buitenruimte te creëren’. Het
Cabriohuis is een prachtige uitvinding om op een 'zeer
innovatieve manier het stadse buitenleven naar binnen
te halen'. Het project is ‘fris, origineel en eigentijds!’

Het Cabriohuis getuigt van een ‘goed gevoel voor
sociale context, functie en leefwaarden met een slimme
constructie die inspeelt op klimaatomstandigheden en
meervoudig ruimtegebruik.’ Het publiek juicht: ‘eindelijk
een terras waar je het hele jaar iets aan hebt!!! Daktuin
voor zomer en winter.’ Het is, zo schrijven inzenders,
‘een innovatief project dat is bedacht én uitgevoerd door
bewoners met lef!’ Het is ‘een innovatie, dit is rechttoe-
rechtaan, dit is Rotterdam.’

De derde plaats: de Markthal
De Markthal bestaat uit een enorme afgesloten markt-
vloer op straatniveau, omgeven door een boog met res-
taurants, winkels en appartementen. Nergens ter wereld
is de combinatie van een grote overdekte versmarkt,
winkels, horeca, woningen en een openbare onder-
grondse parkeergarage onder één dak te vinden. De 228
huur- en koopappartementen vormen de wanden en het
dak van de hal die een hoogte heeft van veertig meter.
Voor bewoners heeft de Markthal aan de buitenkant zes
ingangen die naar de liften en dubbele trappenhuizen lei-
den. Op de woonverdiepingen geeft elke lifthal toegang
tot maximaal vier woningen. Daarvan hebben twee
woningen grote ramen die uitzicht bieden op het interi-
eur van de Markthal. Alle woningen hebben aan de bui-
tenzijde ruime balkons met grote glazen puien.

Nog vóór de officiële oplevering was het project het
nieuwe visitekaartje van Rotterdam. De motivaties van
het publiek richtten zich vaak op het gebouw als geheel
waarin wonen, markt en andere functies zijn gecombi-
neerd. Het gebouw is ‘iconisch en spraakmakend met
internationale allure’. Een inzender schrijft: ‘De Markthal
heeft Rotterdam dit jaar weer op de (architectonische)
kaart gezet, internationaal wel te verstaan. Werkelijk
iedereen die je in het buitenland spreekt, heeft dit
gebouw voorbij zien komen in de media.’ Het is, zo zeg-
gen de stemmers ‘een uniek gebouw en nu al wereld-
beroemd’. 

De bijzondere vorm van het gebouw met het grote
kunstwerk aan de binnenkant heeft grote impact op het
architectuurklimaat van Rotterdam. Een inzender schrijft:
‘Het is zo’n prachtig gebouw! Veel kleur, veel spiege-
lingen, een enorme aanwinst voor de omgeving van de
stad.’ Een ander schrijft: ‘Een bizar gebouw dat echt iets
toevoegt aan de skyline van Rotterdam.’ Het is volgens
het publiek ‘zonder meer het meest duidelijke voorbeeld
van wat goede en spraakmakende architectuur kan bete-
kenen voor een stad.’ 

De verrassende combinatie van wonen, winkelen en
marktfuncties is uniek. Een inzender schrijft: ‘Hoe bijzon-
der is dit!? Wonen boven de markt en horeca brengt
“het leven” naar het centrum.’ Ook anderen roemen de
combinatie van functies waarmee het gebouw ervoor
zorgt dat deze plek ‘weer leefbaar wordt, zowel overdag
als in de nacht.’ De Markthal, zo vindt het publiek ‘is de
beste plek om te wonen, uit te gaan en boodschappen te
doen’ en ‘brengt kleur, ritme en spanning in het hart van
de stad.’ Ook over de woningen zelf is men enthousiast
‘omdat het een zeer vernieuwend concept is in woning-
bouw. De bewoners hebben gedurende de dag een
uniek uitzicht op de activiteiten die zich afspelen binnen
de Markthal!’ 
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