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architect
Group A
opdrachtgever
BP
aannemer:
Cordeel
locatie
D’Arcyweg Europoort
omschrijving
Blastproof kantoorgebouw
met bijzonder atrium

In het industriële Europoort valt het
kantoorgebouw van BP op.
Opdrachtgever BP stelde als voor-
waarde dat het gebouw een explosie
van de nabijgelegen BP raffinaderij
moest kunnen doorstaan. Daarom ligt
het kantoor aan de noordzijde inge-
bed in een veertien meter hoog duin.
Een eventuele ontploffing wordt over
het gebouw heen gevoerd en de res-
terende schokgolf kan het gebouw
opvangen. Het kantoor bestaat uit
twee delen. Tussen deze bouwdelen
is een langgerekt, gebogen atrium
met glazen dak gesitueerd. Het heeft
een opvallende wand bestaande uit
vurenhouten latten, die zich uitstrekt
over de volledige hoogte en breedte
van het atrium.

Motivatie
- BP kantoor is goed ingepast in het
landschap; dit heeft een functionele
reden, maar het is ook gewoon mooi.

- Het BP kantoor ziet er indrukwekkend
uit, en vooral het idee achter de
constructie is zeer goed.

Dit sportpaviljoen, voor twee voetbal-
clubs, ligt tussen een parkgebied en
een nieuwe woonwijk bij het vliegveld
Rotterdam The Hague Airport. Het ont-
werp komt voort uit een tweedeling
in het programma. Kleedkamers en
bergingen zijn ondergebracht in een
met gras begroeid talud dat het contact
met de velden versterkt. Bestuurs-
kamers en kantine liggen op de verdie-
ping met uitzicht over de speelvelden.
Het dak van het paviljoen is voorzien van
een riant bemeten overstek, voorzien
van een semitransparant kunststof
membraam. Overdag filtert dit het zon-
licht en in de avonduren geeft het licht
als een lampion dankzij de integratie van
LED-verlichting. Met de combinatie van
het overstek en het talud, maakt het
paviljoen een uitnodigend gebaar naar
de bezoeker.

architect
MoederscheimMoonen Architects
opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
aannemer
Batenburg
locatie
Park Zestienhoven
omschrijving
Uitnodigend sportpaviljoen met
bijzondere kap

DeMaastoren is het hoogste gebouw
van Rotterdam. Het ligt in het water van
de NieuweMaas, ten westen van de
Erasmusbrug. De toren is samengesteld
uit verschillende delen. Eén deel voegt
zich in de rooilijn van de Laan op Zuid.
Het heeft een hoogte van 105 meter en
een gevelbekleding van antracietkleurig
aluminium. Het andere deel ligt aan de
waterkant en is 165 meter hoog. Waar
dit bouwdeel uit het water verrijst, is de
bekleding van lavakleurig basalt.
Daarboven is de gevel van aluminium dat
in tint verschiet van antraciet naar zilver-
kleurig wit. De bouwdelen zijn verbon-
den door een kern met liften en trappen-
huizen. De centrale entree heeft een
opvallende luifel van gevouwen staal
met glas, als bescherming tegen regen
en valwinden.

Winnaar Publieksprijs: BP Raffinaderijkantoor

Motivatie
- Uniek gebouw zo dicht bij het vliegveld
gelegen. Van alle gemakken voorzien.

- In tijden van verenigingsfusies eindelijk
een verfrissend concept en een gebouw
dat fris oogt en met name functioneel is
voor de gebruiker.

architect
Dam & Partners Architecten
opdrachtgever
OVG Projectontwikkeling
aannemer
Besix
locatie
Wilhelminakade
omschrijving
Hoogste toren van Rotterdam
aan de Nieuwe Maas

Motivatie
- Zeer markant gebouw, van alle kanten
bezien indrukwekkend, goede toege-
voegde waarde aan Rotterdamse
skyline!

- Dit gebouwmaakt Rotterdam naast
wereldhavenstad ook wereld-
architectuurstad. Sierlijk en verrassend.

Tweede plaats Sportpaviljoen Zestienhoven

Derde plaats De Maastoren
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