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architect
hp architecten, bewoners
opdrachtgever
Woonstad; ERA Contour; de kopers
locatie 
D’Arcyweg Europoort
aannemer
TBI; diverse aannemers
locatie
Snellinckstraat, Zwaerdecroonstraat
omschrijving
Individuele nieuwe woningen in
bestaande negentiende-eeuwse schil 

Eén Blok Stad is een nieuwe vorm van
woningbouw waarbij de rollen van
opdrachtgever, architect en bouwer
verschuiven. De ca. 50 negentiende-
eeuwse panden in het Oude Westen
verkeerden bouwkundig in slechte
staat. Sloop lag voor de hand maar
daarmee zou een karakteristiek
straatbeeld verloren gaan.
Uiteindelijk is de buitenkant volledig
gerenoveerd in overeenstemming
met de authentieke architectuur van
de panden. Dat betekende: funde-
ringsherstel; herstel van voor- en ach-
tergevel; vervangen van daken, kozij-
nen en ramen, hekwerken, regenpij-
pen, natuurstenen dorpels en meer.
Het leidingwerk is uitgevoerd tot punt
van binnenkomst in de woning. De
kopers kochten naar wens twee, drie
of vijf woonlagen om deze volledig
naar eigen inzicht af te bouwen – al
dan niet met hulp van een architect.
Achter elke gevel bevindt zich nu een
unieke eigentijdse woning

Motivatie 
“Een echte versterking van de stad,
sociaal en fysiek verbonden.”

“Erg mooi hoe het karakteristieke
straatbeeld wordt behouden terwijl de
binnenkant juist zeer modern is. Een erg
mooie combinatie.”

“Eén Blok Stad geeft schitterend weer
wat Rotterdam is: oud en nieuw. In
allerlei variaties.”

“Individuele vrijheid èn verbetering van
bestaande woonwijken. Prijs!”

“Eén Blok Stad is een prachtig project
waar de energie van de opdrachtgever,
de bouwer en de toekomstige bewoner
goed samenkomt.”

The Red Apple is een nieuw Rotterdams
landmark, een schakel tussen de binnen-
stad en de Maas. Het gebouw is gesitu-
eerd op het Wijnhaveneiland dat aan de
hand van een transformatiemodel – van
KCAP – is herontwikkeld. Op de kop van
The Red Apple komen de naar elkaar toe
lopende lijnen van het Wijnhaveneiland
samen in een vijfhoekige volume dat
over de onderbouw uitsteekt. De toren
van 124 meter heeft opvallende lijnen
van rode stroken die naar boven toe
steeds smaller worden. Daarmee bieden
ze steeds meer ruimte aan het uitzicht.
De appartementen hebben verschillende
afmetingen en zijn allemaal op de hoek
van het gebouw gelegen.
Verdiepingshoge glazen wanden garan-
deren een optimaal uitzicht over de stad.
The Red Apple bevat 231 appartemen-
ten en 35.000m2 aan kantoren, winkels
en horeca.

Met 158 meter is New Orleans het hoog-
ste woongebouw van Nederland. Het is
één van de vijf woontorens die tussen
Montevideo en het Luxor theater aan de
zuidkant van de WIlhelminapier zijn
gepland. Het gebouw is opgetrokken uit
zandkleurig natuursteen, met een trans-
parante voet waarin zich het theater
Lantaren Venster bevindt, en een 'kroon'
van luxe penthouses. De woontoren
heeft 234 appartementen, variërend van
65 tot 212 m2, een ondergrondse par-
keergarage, vier gastenverblijven en een
‘health club’ met zwembad, sauna en
dakterras. De constructieve basis wordt
gevormd door 14 kolommen van hoog-
gesterkt staal, net zoals de Freedom
Tower in New York. Het zonnedek zorgt
voor ruimte tussen de gebouwen en
biedt de bewoners een extra plek om te
genieten van het leven op het water en
de kades.

Winnaar Publieksprijs: Eén Blok Stad

Motivatie 
“Project dat om zijn eigen schaalniveau
van bovengemiddelde betekenis is voor
de stad Rotterdam.“

“The Red Apple is een passend kenmerk
van hoogstedelijke expantie met een
eigenzinnig karakter.”

“De Red Apple is een glimlach in de
skyline van Rotterdam en misschien kan
ik er over tig jaar wel vrolijk oud worden.”

“Red Apple is een nieuw icoon voor de
stad. Heel herkenbaar. Anders dan
andere hoogbouw.”

architect 
Alvaro Siza; ADP architecten
opdrachtgever
Vesteda  
aannemer
Besix
locatie 
Van der Hoevenplein
omschrijving
Luxe woontoren met theater 
op de begane grond

Tweede plaats Red Apple

Derde plaats New Orleans
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architect
KCAP; lifestyle concept 
Jan des Bouvrie
opdrachtgever 
Havensteder
aannemer
TBI
locatie 
Scheepmakerspassage,
Wijnbrugstraat 
omschrijving
Hoogstedelijk wonen op het
Wijnhaveneiland

Motivatie 
“New Orleans is prachtig, een degelijk
gebouw met de gebruikte materialen.
Het maakt Rotterdam minder kil. Top!”

“Strakke, moderne architectuur; een
aanwinst voor de stad.”

“Grootstedelijke concepten=Rotterdam.”
“De New Orleans heeft een wereld allure
die in Nederland ongekend is. 
De appartementen hebben een veel -
zijdige architectuur die spannende
indelingen en doorkijken oplevert.”


