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De Rotterdam Architectuurprijs is de nieuwe architectuurprijs voor Rotterdam.
Deze prijs is de opvolger van de vroegere Bouwkwaliteitsprijs van de gemeente Rotterdam.
De Architectuurprijs 2010 vloeit voort uit de Architectuurnota Rotterdam. Met deze nota
wil de gemeente een vernieuwing in het architectuurbeleid realiseren. De winnaar wordt
niet alleen bepaald door een jury van professionals. Het Rotterdamse publiek heeft ook
haar stemmogen uitbrengen op een van de genomineerde bouwwerken.

Dit jaar staat de prijs in het teken van herontwikkelen. In Rotterdam gaan we steeds
zuiniger ommet energie en materialen. Tegelijkertijd is er een toenemende waardering
voor de cultuurhistorische gelaagdheid van de stad. Daarmee wordt sloop in deze stad
steeds minder vanzelfsprekend, en krijgen mogelijkheden voor hergebruik van een aantal
kenmerkende gebouwen meer de aandacht.

Van dit soort herontwikkelingen zijn in Rotterdammooie en inspirerende voorbeelden te
vinden. Dat blijkt wel uit de nominaties van de Rotterdam Architectuurprijs nieuwe stijl.
In dit juryrapport wordt duidelijk wat deze genomineerde projecten zo uniek maakt.

Volgend jaar wordt er weer een ander thema gekozen en kunnen vakjury en publiek
hun mening over andere bouwwerken geven. Het is goed dat met deze prijs jaarlijks
de waardering wordt getoond voor architectonische werken die Rotterdam zo
bijzonder maken.

Hamit Karakus,
wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening

Rotterdam Architectuurprijs 2010
Herontwikkelen in Rotterdam
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Deliplein
Restaurants en winkels
Delistraat 2-52
architect:
Van Schagen architekten

Atlantic Huis
Westplein 2
architect:
HD Projectrealisatie BV

Las Palmas
Wilhelminakade 66-68
architect:
Benthem Crouwel Architekten BV bna

De Omscholing
C.P. Tielestraat 57
architect:
Hulshof Architecten

Huf gebouw
Hoogstraat 181-183
architect:
Wessel de Jonge Architecten

Wereldmuseum
Willemskade 25
architect:
PUTTERPARTNERS Rotterdam

Hildernisseschool
Pinasplein 4
architect:
bureau bos

Spartastadion
Spartastraat 7-11
architect:
Architektenburo Bel

Stadhuis
Coolsingel 40
architect:
Merkx+Girod Architecten en
PUTTERPARTNERS Rotterdam
i.s.m. IAA architecten

Knikflats
Niels Bohrplaats 12-386
architect:
biq stadsontwerp bv

RDM campus
Heijplaatstraat 17 en 101
architect:
Plus architecten;
Van Heerden & Partners Architecten
i.s.m. Studio Dara

SS Rotterdam
3e Katendrechtse Hoofd
architect:
VFD Architects

De Machinist
Willem Buytewechstraat 45
architect:
Akropolis Architekten

Hotel Pincoffs
Stieltjesstraat 34
architect:
Wessel de Jonge Architecten

Oude Pepermuntfabriek
Westzeedijk 497
architect:
Drost + Van Veen architecten

Central Post
Delftseplein 31-33
architect:
Claus en Kaan Architecten

Parksite
Van der Sluysstraat 514
architect:
Doepel Strijkers Architects

Blokker
Hoogstraat 196
architect:
Kraaijvanger Urbis Architecten

Winkelgebouw
Oude Binnenweg 40
architect:
B+O

Botersloot 175, Laurenshof
Botersloot 175
architect:
Prof. Hans Kollhoff Architekten

Huis in Kerk
Terbregse Rechter Rottekade 127
architect:
Architectenbureau Ruud Visser

Didden Village
Beatrijsstraat 71
architect:
MVRDV

Zwarte Parel op Zuid
Pompstraat 44
architect:
Studio Rolf.fr en Zecc Architecten

Jan Prins en Willibrordschool
Nieuwstraat 15
architect:
Arconiko Architecten

Rotterdam Architectuurprijs 2010
shortlist
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Op woensdag 15 december
2010 reikte Francine Houben,
als voorzitter van de jury,
de Rotterdam Architectuur-
prijs 2010 uit.
Deze ging naar het team
van opdrachtgever, architect
en aannemer van het beste
herontwikkelde gebouw van
Rotterdam. Hamit Karakus,
wethouder Wonen en Ruimte-
lijke Ordening, maakte de
winnaar van de publieksprijs
bekend.

De Rotterdam Architectuurprijs
is een nieuwe prijs voor de stad
Rotterdam. Het is een initiatief
van de Gemeente Rotterdam om
het architectuurklimaat in de stad
verder te stimuleren. De prijs
bestaat uit twee delen: de vak-
prijs, volgens het oordeel van een
professionele jury, en de publieks-
prijs, volgens het oordeel van het
Rotterdamse publiek.

De Rotterdam Architectuurprijs is
de opvolger van de vroegere
Bouwkwaliteitsprijs van de
gemeente Rotterdam. De nieuwe
prijs is ook een initiatief van de
gemeente maar wordt georgani-
seerd door AIR, het architectuur-
centrum van Rotterdam. Met AIR
als organisator is de Rotterdam
Architectuurprijs niet langer een
‘gemeentelijke’ prijs maar een
‘prijs voor de stad Rotterdam’.

De Rotterdam Architectuurprijs
wordt uitgereikt volgens een drie-
jaarlijkse cyclus en is achtereen-
volgens gewijd aan een actueel
thema, utiliteitsbouw en woning-
bouw. Dit jaar is als thema geko-
zen voor herontwikkeling.

Op basis van de gemeentelijke
administratie zijn alle bouwprojec-
ten die de afgelopen drie jaar zijn
opgeleverd en voor deze prijs in
aanmerking kwamen, geselec-
teerd. De organisatoren van de
prijs en de voorzitter van de jury
selecteerden daaruit een shortlist
van 24 projecten, waaruit zowel
de vakjury als het Rotterdamse
publiek haar keuze kon maken.
Aan de vakjury is gevraagd de pro-
jecten te beoordelen in overeen-
stemming met de belangrijkste
uitgangspunten van de nieuwe
Rotterdamse architectuurnota:
aandacht voor duurzaamheid,
goede aansluiting van gebouwen
op de straat en aandacht voor de
identiteit van Rotterdam.
Daarnaast is natuurlijk ook geke-
ken naar architectonische kwali-
teit en niveau van uitvoering.

De jury koos uit de shortlist
vijf nominaties, waarvan één
als winnaar is aangewezen.
Deze keuze is toegelicht in
het juryrapport.

De jury van de Rotterdam
Architectuurprijs 2010:

Francine Houben
directeur Mecanoo, voorzitter
Olv Klijn
directeur .FABRIC,
auteur juryrapport
Helen van Duin
directeur
van De Key-De Principaal
Hans Ibelings
hoofdredacteur
A10 new European architecture
Walter Spangenberg
algemeen directeur ABT

Rotterdam Architectuurprijs 2010
Een nieuwe prijs voor de stad Rotterdam JURYRAPPORT

NOMINATIES
CENTRAL POST

DELIPLEIN
JAN PRINS EN

WILLIBRORDSCHOOL
LAS PALMAS

STADHUIS
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Hergebruik en transformatie verdienen onze
onmiddellijke aandacht, althans als het aan de
gemeente Rotterdam ligt. Vandaar dat de eerste
editie van de Rotterdam Architectuurprijs zich
dit jaar op deze thematiek richt.

De belangstelling voor hergebruik en transformatie
staat niet op zichzelf en beperkt zich bovendien niet
tot Rotterdam. Zo stond de meest recente Rijksprijs
voor inspirerend opdrachtgeverschap – De Gouden
Piramide – ook al in het teken van herbestemming.
Naar aanleiding daarvan beschreef Tracy Metz1

recent in NRC Handelsblad de actualiteit van het
thema. Zij ziet een opeenvolging van gebeurtenis-
sen en verwijst onder meer naar het afscheid van
Fons Asselbergs als Rijksadviseur voor Cultureel
Erfgoed in 2008, waarbij hij ‘De Oude Kaart van
Nederland’ publiceerde. Met die kaart werd voor het
eerst geprobeerd om een overzicht samen te stellen
van de op dat moment actuele leegstand. Dit initia-
tief werd recentelijk opgevolgd door landschapsar-
chitect Ronald Rietveld , die onder de titel ‘Vacant
NL’ in het Nederlandse paviljoen op de Architectuur-
biënnale in Venetië een zwevende installatie van
honderden maquettes van leegstaande gebouwen
presenteerde.
Metz duidt op overtuigende wijze de actualiteit van
de thematiek. Tegelijk bewijst zij met de voorbeel-
den die zij aanhaalt, dat deze visies op hergebruik,
transformatie en leegstand zeer uiteenlopend zijn.
Onbedoeld wijst ze daarmee tevens op een lastig
punt voor de beoordeling van al deze projecten;
namelijk de ongelofelijke breedte van het onder-
werp. Het scala loopt van nagenoeg onzichtbare
ingrepen die bouwwerken behouden voor de toe-
komst, minutieuze (terug)restauraties van objecten
naar hun oorspronkelijke staat, tot radicale transfor-
maties en herbestemmingen waarin weinig meer
dan een monumentaal skelet of een gevel behou-
den blijft.

Bezien vanuit de bredere context van de architec-
tuurgeschiedenis zijn hergebruik en transformatie
eveneens moeilijk op te vatten als onderscheidende
begrippen. De geschiedenis getuigt immers van
talloze gebouwen die verschillende functies hebben
gehuisvest. De historische waaier toont het onaan-
gepast in gebruik nemen van bestaande gebouwen,
het eindeloos hergebruiken van constructieve
elementen, tot aan rigoureuze structurele ver-
bouwingen.
Met andere woorden, de beoordeling van projecten
in de categorie van hergebruik en transformatie
dreigt te resulteren in een bonte reeks projecten die
op basis van conventionele architectonische waar-
den onvergelijkbaar zijn. Om toch tot een vergelij-
kende en zinvolle beoordeling te komen, dienen er
nieuwe criteria te worden toegevoegd aan de
gebruikelijke maatstaven.

1‘Nieuwe bestemming voor leegstaande gebouwen is actueel thema’,
Tracy Metz in NRC Handelsblad, 1 december 2010.

Central Post

Nieuwe waarde



1110

De vraag is dus welke aanvullende criteria geformu-
leerd kunnen worden om ontwerpers en opdracht-
gevers te belonen voor hun onderscheidende pres-
tatie? Natuurlijk hebben die criteria te maken met de
implementatie van overtuigende architectonische
concepten, aangevuld met zorgvuldige materiaal-
beheersing en detaillering. Maar van toenemend
belang zijn tevens de criteria die betrekking hebben
op de wijze waarop nieuwe kansen worden benut.
Dat kan zijn doordat er inventief is omgesprongen
met de beschikbare ruimte, of doordat op het
scherpst van de snede is ontwikkeld. Misschien is
er gewerkt aan het smeden van nieuwe coalities of
worden toekomst en verleden in een nieuw verband
bezien? Het gaat – met andere woorden – om een
nieuwe blik op het bestaande, die nieuwe waarden
bloot legt en nieuwe mogelijkheden laat zien.

Het vinden van die nieuwe blik in de thematiek van
hergebruik en transformatie ligt verrassend voor de
hand en kan moeiteloos worden verenigd met het
vraagstuk van duurzame stedelijke ontwikkeling.
Dit voorjaar publiceerde de VROM-raad hierover nog
een advies. Daarin werd het begrip duurzame,
stedelijke ontwikkeling op drie pijlers gefundeerd:
een economische, een ecologische en een sociaal-
culturele pijler. De eerste streeft naar nieuwe eco-
nomische dragers voor ruimtelijke kwaliteit. De eco-
logische pijler stoelt op de gangbare gedachten met
betrekking tot spaarzaam energie- en materiaalver-
bruik en het hergebruik van grondstoffen. De derde
pijler leunt op het idee dat stedelijke ontwikkeling
ook daadwerkelijk aansluit bij de heersende sociale
structuren en culturele uitgangspunten en daar de
sterke punten van uitvergroot.

De thematiek van hergebruik en transformatie van
bestaande gebouwen valt vrijwel geheel samen met
de doelstellingen, zoals die geventileerd worden in
het hiervoor genoemde rapport. Het streven is om
materiaal te sparen, niet langer uit te breiden, maar
te werken met wat er is. Dat geldt voor de fysieke
werkelijkheid, maar evenzeer voor de sociaal-cultu-
rele context waarin we ingrijpen. Het doel is om aan
bestaande structuren nieuwe eigenschappen te ver-
lenen, zodat ze geschikt worden voor hergebruik.

Vertaald naar de architectuur in de stad betekent dit
een bescheiden omslag in het denken. Vanuit het
idee dat ontwikkeling van de stad gebaat is bij een
leesbaar stedelijk weefsel en dus de aanwezigheid
van sporen uit heel verschillende perioden, waren
het lange tijd vooral historici en erfgoedspecialisten
die streden voor behoud door middel van renovatie
en restauratie. Tegenwoordig is dit inzicht veel bre-
der geaccepteerd en wordt het radicaal uitwissen
van het verleden vaak ook door ontwerpende en
opdrachtgevende partijen onacceptabel gevonden.
Met de thematische kleuring van de Rotterdam
Architectuurprijs sluit de stad, die nog niet zo heel
lang geleden het imago had de nieuwbouwstad van
Nederland te zijn, expliciet aan bij deze nieuwe
inzichten. De Rotterdam Architectuurprijs zou in dat
opzicht dan ook een bijdrage moeten leveren aan de
transformatie van de stad zelf. De geselecteerde
projecten getuigen in ieder geval van een duidelijke
ambitie om van Rotterdam behalve een wereldha-
ven ook een sterke woonstad en een sterke econo-
mische speler te maken.

Een nieuwe blik

Central Post



De selectie van gebouwen die voor de Rotterdam
Architectuurprijs in aanmerking komen levert een
divers beeld op. Uitgaande van het criterium dat
projecten betrekking hebben op renovaties of her-
bestemmingen en niet langer dan drie jaar geleden
opgeleverd zijn, is een longlist opgesteld. Het gaat
om een lijst van ruim 60 kandidaten, die een verras-
send kleurrijk palet oproepen in termen van schaal,
functie en initiatiefnemers. Zo staan projecten die
op enkele tientallen vierkante meters zijn uitgevoerd
naast projecten met een omvang van enkele tiendui-
zenden vierkante meters. De wisselende program-
ma’s ondersteunen een breed spectrum aan func-
ties. Het gaat om woningbouwprojecten, kantoorge-
bouwen, musea, hotels, scholen, winkelpanden en
interieurprojecten. Tevens toont de lijst een opmer-
kelijke variëteit aan opdrachtgevers met zowel grote
commerciële marktpartijen als particuliere initiatie-
ven van een enkeling of een bescheiden collectief.

De organisatie van de Rotterdam Architectuurprijs,
AIR in samenwerking met Catja Edens (Bureau
Spatie), heeft in overleg met de juryvoorzitter
de longlist teruggebracht naar een shortlist van
24 projecten waar de volledige jury zich over gebo-
gen heeft.
De jury is zich er van bewust dat het, door de diver-
siteit in deze shortlist, het nog altijd onmogelijk is
harde beoordelingscriteria te formuleren. Zij heeft
de shortlist dan ook geïnterpreteerd als een repre-
sentatief overzicht. Met het doel scherpte aan te
brengen in alle mogelijke keuzes, hebben de juryle-
den vervolgens individueel gespeurd naar duidelijke
meerwaarde van hergebruik. Ook hebben zij geke-
ken naar projecten die naast architectuur tevens iets
opleveren voor de directe omgeving of voor de stad.
De uitkomst van deze analyse is dat een aantal noe-
menswaardige ontwikkelingen te bespeuren is.

Allereerst viel het de jury op dat in een aantal geval-
len sprake lijkt te zijn van een zekere consensus in
de omgang met her te bestemmen gebouwen.
Zeker waar het nieuwe programma appartementen
of kantoren betreft, komt die omgang kort gezegd
neer op het oppoetsen van de monumentale ele-
menten van een bestaand bouwwerk, waarna het
nieuwe programma minutieus en efficiënt wordt
ingepast en een al dan niet voor de buitenwereld
zichtbaar accent wordt toegevoegd. Uiteraard is
deze beschrijving een grove vereenvoudiging van
de werkelijkheid, maar duidelijk is dat het resultaat
van deze aanpak in de meeste gevallen leidt tot
een vorm van hergebruik met een beperkte impact.
Het architectonisch object blijft voor de stad behou-
den, maar de transformatie van een plek, of een
gebied wordt niet werkelijk van een impuls voor-
zien. Hoogstens begeleidt het hergebruik een al
ingezette beweging.

Een vergelijkbare observatie is te maken met
betrekking tot technologische innovatie. Hoewel
hergebruik ontegenzeggelijk een vorm van duur-
zaamheid in zichzelf is, vindt dit thema nog weinig
gedurfde doorvertaling op het niveau van de tech-
niek. Met andere woorden, energieopwekkende
gebouwen zijn nog niet te vinden in de categorie van
de hergebruikte gebouwen. Hierbij moet uiteraard
worden opgemerkt dat de jury projecten heeft
beoordeeld die veelal vijf tot tien jaar geleden van
start zijn gegaan. Als we kijken naar recentelijk
opgeleverde gebouwen, kijken we in feite dus naar
het kennisniveau van een decennium terug. In die
periode speelde het thema duurzaamheid een veel
minder prominente rol in het maatschappelijke
debat dan nu.

De selectie Deliplein
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Behalve trends zijn er uiteraard projecten die om
verschillende redenen in het oog springen. Zo trok-
ken bijvoorbeeld de Knikflats in Ommoord van
bureau biq, de aandacht. Het project behelst de
renovatie van vier in plattegrond geknikte naoorlog-
se woonflats in een parkachtige omgeving. Naast
verbetering van de gezamenlijke verkeersruimte, is
in dit project de aansluiting van de flats op het maai-
veld drastisch verbeterd. Waar mogelijk zijn bergin-
gen en garages van de begane grond verwijderd en
vervangen door woningen en gezamenlijke voorzie-
ningen. De teruggehouden esthetiek van de ingre-
pen en de solide materialen waarvoor is gekozen,
maken deze aanpak tot een voorbeeld voor zowel
de omgang met de omvangrijke voorraad naoorlog-
se woningen in het algemeen als flatwoningen in
het bijzonder.

Een ander opvallende ontwikkeling is het opkomend
particulier initiatief. De potentie van deze ontwikke-
ling waarbij Rotterdammers op eigen kracht bijdra-
gen aan het revitaliseren van hun woonomgeving,
komt tot uitdrukking in een tweetal uitgesproken
woonhuizen op de shortlist.

In het project ‘Parksite’ hebben twee Rotterdam-
mers het aangedurfd om een voormalige ambulan-
cegarage te kopen en radicaal te laten verbouwen
door Doepel Strijkers Architects i.s.m. Lex Archi-
tecten. Hoewel vanaf de straat de verbouwing vrij-
wel onzichtbaar is, levert de combinatie van een ver-
diepte keuken en een ingehangen slaapverdieping
in het interieur een geweldig woonlandschap op.
Het project ‘Zwarte Parel op Zuid’ is aldus opdracht-
gever en mede-ontwerper Rolf Bruggink ontaard in
een architectonisch schouwspel. De verbouwing
die hij met architectenbureau Zecc ter hand heeft
genomen is een direct gevolg van het gemeentelijk
beleid ommet de verkoop van zogenaamde ‘klus-
woningen’ achterstandswijken te revitaliseren. De
ontwerpers hebben met een arsenaal aan ruimtelij-
ke middelen als vides, trapgaten, hoge verdiepings-
hoogten en lange zichtlijnen een spectaculaire nieu-
we woning binnen een 100 jaar oude jas gereali-
seerd. De mysterieuze zwarte straatgevel wordt
door de ontwerpers beschouwd als een schaduw
van het verleden met elementen – de nieuwe
ramen – die een modern binnenleven verraden.
Vast staat wel dat het nieuwe atelier aan de straat
van de bewoner/architect een duidelijk teken van
ondernemerschap in de wijk is.

De Zwarte Parel

Deliplein

Jan Prins en Willibrordschool
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Alle observaties en trends meegewogen, was de
primaire vraag aan de jury uiteraard het aanwijzen
van een winnaar. Om tot die winnaar te komen
heeft de jury na de individuele bestudering van de
shortlist, in gezamenlijk overleg vijf projecten geno-
mineerd om die vervolgens te gaan bezoeken. In het
aansluitende juryberaad is de winnaar gekozen.
In volgorde van bezoek zijn de volgende projecten
genomineerd: Central Post voor LSI project invest-
ment ontworpen door Claus en Kaan Architecten;
het Stadhuis van de gemeente Rotterdam ontwor-
pen door Merkx+Girod Architecten en PutterPartners
Rotterdam i.s.m. IAA architecten; de Jan Prins en
Willibrordschool voor BSO Het Steigertje, dienst
Jeugd Onderwijs en Samenleving en Ontwikkelings-
bedrijf Rotterdam, ontworpen door Arconiko
Architecten; Deliplein voor Woonstad Rotterdam en
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam ontworpen door
Van Schagen architekten; en tot slot Las Palmas
voor OVG Projectontwikkeling, ontworpen door
Benthem Crouwel Architekten.

In de nominaties is geprobeerd het hele spectrum
van architectonische bescheidenheid tot uitbundig-
heid te weerspiegelen. Gezien de ontstaansge-
schiedenis van de nieuwe Rotterdam Architectuur-
prijs als opvolger van de Rotterdamse Bouw-
kwaliteitsprijs, heeft de jury bovendien gemeend
ook te moeten kijken naar de rol van de opdrachtge-
vers. Samenvattend heeft de jury binnen de vijf
nominaties gezocht naar een gedurfde aanpak van
alle partijen. Ze heeft gekeken naar strategieën die
ons, zowel bezoekers als gebruikers, opnieuw naar
bestaande objecten laten kijken. Maar ook naar
ingrepen die een nieuwe betekenislaag toevoegen
en naar visies die behalve op het niveau van het
architectonisch object ook op het niveau van de con-
text of zelfs de stad bijdragen aan een geslaagde
transformatie.

Een nieuwe waarde

Las Palmas
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Vanuit dit perspectief heeft de jury waardering voor
de aanpak van het Rotterdamse Stadhuis. Bijzonder
aan dit project is dat hier de keuze tussen terugres-
taureren of radicaal transformeren niet lijkt te zijn
gemaakt. In plaats daarvan is op een eigentijdse
manier voortgebouwd op het bestaande, of zoals
de bode die de jury rondleidde het verwoorde:
‘Gebakken in de oude stijl’, verwijzend naar nieuwe
tegels in de hal van het gebouw. Een ongebruikelijke
doch interessante keuze die in dit specifieke geval
de meeste juryleden echter niet volledig kon
overtuigen.
Ook de aanpak van het Deliplein kon bij de jury op
veel waardering rekenen. In dit project zijn ontegen-
zeggelijk risico’s genomen. Maar belangrijker nog is
de terughoudende manier waarop de gevels aan het
plein in oude luister zijn hersteld, en het nieuw toe-
gevoegde daklandschap van penthouses en de her-
programmering van de begane grond heeft geresul-
teerd in een overtuigend nieuw hart voor Katen-
drecht. Vooruitlopend op een nieuwe brug over de
Rijnhaven naar de Wilhelminapier, is het project te
beschouwen als een schakel in de integratie van het
Rotterdamse centrumgebied en dus in de transfor-
matie van dit deel van de stad.
Hoewel de aanpak van Las Palmas in het interieur
van het bestaande gebouw getuigt van een min of
meer bekend repertoire – het in het zicht laten van
een industrieel verleden - heeft de jury bewondering
voor de keuze in het totale project om contrasten op
te zoeken. De optopping van een monumentaal pak-
huis met een hypermodern volume is in dit opzicht
een duidelijke toevoeging aan het beeld van de stad.

Over de resterende twee projecten heeft de jury
lang gediscussieerd. Zij was overdonderd door de
ingetogen klasse van Central Post. Het markante
gebouw uit 1959 naar een ontwerp van gebroeders
Kraaijvanger is door Claus en Kaan Architecten tot
een geweldig kantoorverzamelgebouw getransfor-
meerd. Het investeren in een dergelijk gebouw
impliceert niet alleen het nemen van gigantische
financiële risico’s, maar ook het hebben van een
rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden van de
plek. Met de introductie van tussenvloeren die han-
gen aan het bestaande betonskelet is de rentabiliteit
en de flexibiliteit van het gebouw enorm toegeno-
men. En hoewel de architectonische aanpak van
Claus en Kaan als zakelijk en ingetogen omschreven
kan worden, is het juist de verdienste van hun
opstelling dat dit gebouw in de hoofden van de
Rotterdammers binnen enkele jaren een volledig
nieuw plek zal hebben ingenomen. Weinigen zullen
zich de enorme postsorteermachine nog herinne-
ren, daarentegen kan de jury zich voorstellen dat
velen het gebouw vanaf nu als een fantastische
(werk)plek zullen leren kennen.

Stadhuis
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Central Post
Architecten
Claus en Kaan Architecten
Opdrachtgever
LSI projectinvestment nv
Aannemers
Dura Vermeer

Deliplein
Architecten
Van Schagen architekten Rotterdam
Opdrachtgever
Woningen:
Woonstad Rotterdam
Bedrijfsruimten:
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Aannemers
Gevelrenovatie en woningrenovatie:
Aannemersbedrijf Musters
Bedrijfsruimtes:
BAMWoningbouw Rotterdam

Jan Prins en Willibrordschool
Architecten
Arconiko Architecten
Opdrachtgever
Jan Prinsschool
Willibrordschool
BSO Het Steigertje
dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving
en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Aannemer
Aanneming Maatschappij J.P. van
Eesteren B.V. Rotterdam

Las Palmas
Architecten
Benthem Crouwel Architekten BV bna
Opdrachtgever
1998 – 2006
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
2006 – 2008
OVG Projectontwikkeling BV
Aannemer
Bouwcombinatie
Strukton-Jurriëns, Utrecht

Stadhuis
Architecten
Merkx+Girod Architecten en
PUTTERPARTNERS Rotterdam
i.s.m. IAA architecten
Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Aannemers
Opus, Koninklijke Woudenberg,
Bouwmeester, Keijsers, Pruko e.a.

De organisatoren van de Rotterdam
Architectuurprijs hebben hun uiterste
best gedaan om alle betrokken
opdrachtgevers, architecten en
aannemers te achterhalen en op juiste
wijze te benoemen.

Tot slot de Jan Prins en Willibrord-school . Ook dit
project behelst de herbestemming van een gebouw
van Kraaijvanger, ditmaal een ontwerp uit begin
jaren zeventig. De vraag aan Arconiko Architecten
was om in dit non-descripte carré-vormige gebouw,
oorspronkelijk ontworpen als sociale academie, een
gecombineerd onderkomen voor de twee scholen
met aanverwante voorzieningen te realiseren. In het
aanzicht van het gebouw verandert de ingreep van
Arconiko weinig. De grootste verrassing zit in het
interieur, waar de binnentuin van het gebouw in een
atrium is getransformeerd. Gekoppeld aan dit atrium
is op het dak een spectaculair nieuw speelplein
gerealiseerd. Omringd door hoogbouw, speelt hier
een nieuwe generatie Rotterdammers. Hoewel het
project in detaillering en materiaalbeheersing bij de
jury de nodige vragen oproept, is het in ruimtelijk en
programmatisch opzicht een overtuigende ingreep.
Het is cruciaal dat met deze brede school een
kwetsbaar element behouden blijft bij de transfor-
matie van deze plek naar een leefbare stad.
Arconiko toont in dit project de waarde van een
gebouw dat maar bij weinigen als behoudenswaar-
dig te boek stond. Of zoals op de hekwerken van de
naastgelegen bouwput voor de markthal te lezen
valt: ‘Hier bonkt het hart van Rotterdam.’ Een zin die
naadloos op het project van Arconiko van toepas-
sing is, met recht de winnaar van de Rotterdam
Architectuurprijs 2010.

Olv Klijn

Jan Prins en Willibrordschool
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Katendrecht Daily Life
De fotoseries van Reineke Otten (1979) tonen de vreemde schoonheid
van het alledaagse bestaan. Het zijn fragmenten van het leven, zodanig
gerangschikt dat zich patronen en ordes aandienen. Met haar
structurele benadering bedrijft Otten een soort visuele sociologie.
Ze observeert ogenschijnlijk onbetekende zaken en sociale interacties
die onthullen hoe het grotere systeem werkt. Haar methode toont de
stedelijk omgeving als een amalgaam van sociale relatie en interacties.

Voor de Rotterdam Architectuurprijs 2010 ging Otten op pad in
Katendrecht, een wijk die de laatste jaren een ingrijpende
transformatie ondergaat. De observaties van Otten tonen de wijze
waarop in onze gebouwde omgeving tijdslagen, opvattingen en
gewoontes over elkaar heen schuiven. "Ik wil het gewone leven
vastleggen, maar voor mij ligt de nadruk niet op die ‘gewoonheid’ maar
op echtheid. Het echte kan ook extreem of absurdistisch zijn.“

Reineke Otten woont en werkt in Rotterdam. In 2009 lanceerde zij haar
website Urban Daily Life, een database van haar fotografische
observaties in vele steden. www.urbandailylife.com

katendrecht _ domestic details



2524

katendrecht _ benches katendrecht _ fencing
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katendrecht _ life span katendrecht _ temporarily
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Hoe zien jullie de stad Rotterdam?
K.
Rotterdam is onmiskenbaar nog steeds een stad in
opbouw. Overal kun je het ontwerp terug zien en de
ambities aflezen. We zijn hier nog niet zover dat al
die ontwerpen en ambities samen een stad vormen.
E.
Ja, we zitten in een overgangsperiode. Je merkt dat
de diensten, de ontwikkelaars en de architecten zich
erop moeten instellen dat ze nu moeten gaan door-
bouwen aan de stad in plaats van opbouwen.
Er wordt nog teveel uitgegaan van sloop en
nieuwbouw.
K.
Het stedelijk weefsel van Rotterdammoet kunnen
groeien. Die kwaliteit zie je heel duidelijk in stads-
delen waar nog oude elementen aanwezig zijn,
zoals in het Laurenskwartier. Daar is een grote
diversiteit aan oude en nieuwe stratenpatronen in
verschillende schalen. Daar beklijft vernieuwing en
kan alles wat ontwikkeld is ook doorontwikkelen
met een variatie aan functies.
E.
Het is duidelijk dat met het klassieke Rotterdamse
uitgangspunt van sloop en nieuwbouw kansen blij-
ven liggen. Een goed voorbeeld is het Baankwartier
ten zuiden van deWitte de Withstraat. Daar ligt een
aaneenschakeling van rariteiten uit de jaren vijftig en
zestig, kleine bedrijfsruimtes, een autoreparatie-
bedrijf, schoolgebouwen en nog veel meer.
Volgens de plannen moeten daar grote woontorens
komen waarvoor het gebied helemaal wordt ‘leeg

geveegd’. Maar die historische laag van gebouwen
en functies die het gebied nu kenmerkt, is juist heel
interessant, een stukje werkstad, een waardevolle
humuslaag die je juist wilt behouden om vervolgens
geleidelijk te transformeren.

Als je op deze manier werkt aan de stad maak
je gebruik van bestaande architectuur.
Wat is de waarde daarvan?
E.
Het leidt tot meer diversiteit in typologieën en daar-
mee wordt de stad interessanter. Ook brengt het
juist die kleine schaal weer terug in de stad
Rotterdam, naast de serie grote gebouwen die
gepland staat.
K.
Zo krijgt diversiteit de ruimte.
En hoe meer diversiteit, hoe meer economie, hoe
hoger de levensstandaard. Het enige wat steden-
bouwers moeten en ook kunnen doen is diversiteit
mogelijk maken. Dat is een basisvoorwaarde voor
een goed functionerend stedelijk ecosysteem.
Je hebt groot en klein naast elkaar nodig om de stad
te kunnen laten functioneren.
Daarnaast gaat het natuurlijk ook over historisch
bewustzijn. Een stad is niet een modelmatige blok-
kendoos, de stad vertelt een verhaal. De lagen van
de stad zijn leesbaar, daarin ligt de identiteit en iden-
titeit is iets waardevols dat moet groeien. Je kunt
dat niet instant implementeren. Daarom is het ook
zo belangrijk dat we de stad nu gaan lezen in plaats
van schrijven of herschrijven.

‘Je moet de stad lezen,
en niet telkens schrijven
of herschrijven...’

In 2009 nam bureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] in samenwerking
met CODUM her-ontwikkeling een opmerkelijk initiatief. Voor de duur
van vijf jaar is een leeg kantoorpand in het Rotterdam Central District
getransformeerd tot stadslaboratorium. Hier wordt gewerkt aan een
levendig stedelijk platform waar allerlei bureaus, instellingen en
organisaties inmiddels hun intrek hebben genomen. Zowel de eigenaar
LSI project investment nv als de gemeente Rotterdam ondersteunen
het initiatief. Ook met het co-curatorschap vanMaking City, de vijfde
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, stellen Elma van Boxel
en Kristian Koreman de transformatie van de bestaande stad centraal.
Een gesprek over hun ideeën voor Rotterdam.

Interview met Elma van Boxel en Kristian Koreman,
ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
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gemeente heel ambitieuze plannen heeft gemaakt
voor dit gebied. De situatie is door de crisis behoor-
lijk veranderd en de snelheid die ooit in die plannen
is bedacht, is niet meer reëel.
Wij hebben toen gelokaliseerd wat de potentie is
van deze plek en dit moment, en een sterk netwerk
opgebouwd van bureaus, professionals en institu-
ten die het idee ondersteunen.
E.
Wat we hebben gemerkt in de loop der tijd is dat je
een sterke alliantie moet bouwen om een project
succesvol te maken. Als je anderen niet gelijk mee-
neemt in een proces krijg je heel veel projecten
gewoon niet van de grond, niet meer in deze tijd.

Daarvoor heb je dan die sterke gemeente nodig en
burgers die beschikken over kennis en inzicht vanuit
hun eigen leefwereld...
K.
...en hun eigen behoeften. Het gaat dan niet om
hoeveelheden vierkante meters maar om reële
behoeften van bijvoorbeeld gezinnen. Als je die kunt
mobiliseren is er veel mogelijk.

Maar hoe doe je dat?
Veel mensen vinden dat allemaal maar lastig.
E.
Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld in het
Baankwartier genoeg bedrijven zijn en jonge onder-
nemers die dat op willen pakken. Als gemeente kun
je dat aanzwengelen in plaats van deze partijen naar
elders te verplaatsen. Daar zit genoeg potentie in
om het door te ontwikkelen.
K.
Het zou geweldig zijn om in Rotterdam kluskwartie-
ren te maken. De klushuizen hebben hun succes
inmiddels bewezen. Nu kunnen we dat op een
hoger schaalniveau gaan inzetten. Dan kun je wer-
ken op basis van wat er allemaal is. Dat zou een
geweldig experiment zijn.
E.
En de gemeente kan dit ondersteunen. Bijvoorbeeld
door het debat met betrokkenen op te starten en als
een soort portaal te fungeren. Ze zou in plaats van
subsidies een nieuw soort kleine kredieten kunnen
verstrekken en ook als onderhandelaar met bijvoor-
beeld bouwbedrijven kunnen optreden. Ik denk
ook dat de gemeente veel meer lol zou hebben in
deze rol.

K.
Ook de ontwikkelaar kan een nieuwe rol gaan ver-
vullen. Zo is het denkbaar dat ontwikkelaars zorgen
voor een bepaalde basisstructuur van de stad of van
een gebouw. Zij zorgen dan voor een stevig casco
waarvoor je als gebruiker huur betaalt, terwijl je de
rest zelf invult als individu, als burger.
E.
Met de economische crisis zien ontwikkelaars ook
wel in dat de markt verandert. Zij begrijpen dat ze
hun projecten anders zullen moeten insteken en dat
ze voor meer kleine afnemers zullen moeten gaan
werken in plaats van enkele grote.
K.
De schaal wordt heel anders. Je ziet dat de nood-
zaak ommet zijn duizenden tegelijk op één plek te
werken verandert. Het aanbod van kantoren en fei-
telijk van de hele stad vraagt om een herziening.
Peter van der Gugten, directeur van Proper-Stok,
heeft al over Rotterdam gezegd dat je hier in plaats
van tien grote projectontwikkelaars wel duizend zou
moeten hebben. Want ook hier is de situatie natuur-
lijk drastisch veranderd. Toch gaat iedereen nog op
de oude voet door en houdt de gemeente die hele
economie in stand, bijvoorbeeld met de verhuizing
vanuit de Marconitorens naar De Rotterdam. Zo zit
de stad al vanaf de Wederopbouw in elkaar. Je sti-
muleert zelf de bouwproductie. Er is een echte
omslag nodig in de benadering van de stad, anders
zitten we zometeen met een stad vol lege gebou-
wen die alleen om hun boekwaarde interessant zijn.

Mensen zullen zich dus veel meer zelf gaan inspan-
nen om voor woon- of werkruimtes te zorgen die bij
ze passen.
K.
Het gaat om een principieel andere manier van
omgaan met de stad die gebruik maakt van de aan-
wezige potentie en de werkelijke wensen die er zijn.
We kunnen meteen aan de slag met die 600.000m2

leegstand in Rotterdam en met alle afgestudeerden
en gezinnen die in deze stad nu niet de juiste ruimte
kunnen vinden en hun heil zoeken in de suburbs.

Catja Edens

E.
Woningcorporaties zijn al vrij veel bezig met heront-
wikkeling en transformaties. Dit zijn natuurlijk de
partijen met een publieke agenda. Die denken meer
in sociale structuren en hebben daardoor veel oog
voor de betekenis van plekken en functies.
De Machinist, het Haka-gebouw, de Hofpleinlijn,
het zijn één voor één projecten van corporaties.

Hoe zouden jullie willen omgaan met
het Baankwartier?
E.
Je zou goed moeten kijken wat er allemaal al is aan
gebouwen en functies. In dit gebied zijn er bijvoor-
beeld veel kleine bedrijfjes, maar ook grote school-
complexen waarvan een deel leeg staat. De bouw-
kundige staat van al die panden is wisselend.
K.
Er staat bijvoorbeeld net zo’n soort gebouw als het
Schieblock dat veel mogelijkheden en ruimte biedt
om te transformeren.
E.
Het woonmilieu in het Baankwartier is heel gunstig
voor gezinnen. Het is een autoluw gebied, er liggen
verschillende scholen en er is een grote variaties
aan functies. Je zou daarom grondgebonden wonin-
gen aan dit gebied willen toevoegen. Maar dan
grondgebonden in de lucht...op het dak dus. Daar
kun je een tweede maaiveld maken, een nieuw,
intensief woonlandschap.
K.
Je zou het Baankwartier kunnen opdelen in kavels,
maar dan ook in de lucht en in allerlei hoeken en
open ruimtes. Die kunnen worden verkocht via een
veiling bijvoorbeeld. Moet je dan eens kijken wat er
opeens met zo’n gebied gebeurt.
E.
Het is eigenlijk het principe van de kluswoningen,
maar dan op stedenbouwkundig schaalniveau, met
een nog grotere mate van vrijheid.

En waarom gebeurt dat niet?
E.
Marktpartijen kopen die grond op en daarmee zijn
andere opties voor zo’n gebied niet meer mogelijk.
Misschien dat de gemeente dit best zou willen.
Maar die boekwaardes zijn nu eenmaal wegge-
schreven.

K.
Het is een economisch korset waarbij partijen elkaar
in een wurggreep houden. Het leidt tot een een-
dimensionaal aanbod. Bovendien heeft Rotterdam
nog steeds een traditie van groot is beter. Het grote
gebouw bepaalt hier de stijl van plannen en bouwen.

Hoe kan Rotterdam een andere weg inslaan?
E.
Met sterk leiderschap en met een duidelijke rol voor
ondernemers en burgers. Zo hebben wij al eens
het voorstel gedaan voor een Public Development
Board.
K.
Je hebt namelijk een orgaan nodig dat meer op de
lange termijn gericht is en zo aanmoedigt om de
stad door te ontwikkelen in plaats van telkens weer
van voren af aan te beginnen. We hebben hier in
Rotterdam ook een Economical Development Board
die voor de lange termijn economische ideeën ont-
wikkelt, beleid monitort en strategisch adviseert.
Dat is een adviesorgaan met ondernemers en
wetenschappers. Een Public Development Board
kan doelen voor de lange termijn formuleren en
daaraan plannen toetsen. Tegelijkertijd zou een der-
gelijke club een sterke intuïtie moeten ontwikkelen
voor wat er werkelijk aan potentie en initiatief in de
stad bestaat. Hierdoor kan een heel specifieke
‘markt’ ontstaan.

De Public Development Board biedt dus een middel
om uit de praktijk van het ruimtelijk gebruik reacties
en alternatieve plannen te genereren?
E.
Ja, met zo’n orgaan kun je de democratie aan het
werk laten zodat alternatieven worden geprodu-
ceerd. Het daagt burgers en ondernemers uit om
plannen te maken en proactief te laten zien dat het
anders kan. Met het Schieblock hebben we dat ook
gedaan. Door een andere richting, een andere busi-
nesscase te laten zien aan de eigenaren en aan de
gemeente. Niemand vraagt erom en niemand zit
erop te wachten, maar uiteindelijk zijn zowel bewo-
ners en gebruikers als de stakeholders van zo’n
gebied er wel blij mee. En dat biedt kansen.
K.
De eigenaar van het Schieblock is LSI, een grote
projectontwikkelaar die vrij veel bezit heeft in het
Central District en die in samenspraak met de




