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Rotterdam Architectuurprijs 2014
De renaissance van Rotterdam

De wereld ontdekt Rotterdam. In 2014 verscheen onze stad opeens op allerlei toonaangevende lijstjes met
verrassende reisbestemmingen wereldwijd. Zo zetten de Rough Guides reisgidsen Rotterdam op nummer
acht van hun Top Ten Cities, met een juichend commentaar over De Rotterdam en de Markthal. De New York
Times reserveert voor Rotterdam de tiende plaats op hun lijst van 52 Places To Go in 2014 en besteedt daarbij
ook veel aandacht aan de rijke oogst van bijzondere bouwwerken en stedelijke ruimtes. 2014 is een jaar van
linten doorknippen, een feest van nieuwe en herontwikkelde gebouwen en stedelijke ruimtes, zo stelt de
krant. Ook de Lonely Planet, de New York Post en andere zijn dolenthousiast.

En in alle feestelijke beschrijvingen staat de architectuur centraal. Niet dat er verder niets te beleven valt in
Rotterdam. Integendeel: men vindt onze stad jong en dynamisch, hip en happening, rijk aan cultuur en aan
culinair avontuur. Toch is het de architectuur die overal voorop staat. Zo is architectuur ook de eerste van vijf
redenen die Kate Morgan van Lonely Planet reisgidsen haar lezers geeft om naar Rotterdam te gaan. Ze
schetst een stad die zich na een verwoestend bombardement razendsnel transformeerde tot een voortrekker
op het gebied van moderne architectuur met als hoogtepunten Rotterdam CS, De Rotterdam en de
kubuswoningen van Piet Blom. Andere, zoals de New York Times, Rough Guides en New York Post voegen
nog de Markthal, de gerenoveerde Kunsthal, de Luchtsingel, Hotel New York en vele andere gebouwen aan
het lijstje toe. Zoals Jennifer Ceaser van de New York Post zegt: Rotterdam staat tjokvol met ‘eye-popping’
hedendaagse architectuur en ‘groovy’ stadsvernieuwingsprojecten.

Onze stad beschikt over een bijzonder soort architectonische rijkdom met oude, maar vooral veel nieuwe en
nog nieuwere iconen, en daartussen een steeds levendiger weefsel van straten en pleinen. Dat zien de
specialisten op het gebied van reizen, en dat zien ook deskundigen op het gebied van architectuur en
stedenbouw. Niet voor niets heeft de Britse Academy of Urbanism op 14 november jl. Rotterdam
uitgeroepen tot Europe’s Best City 2015. Voorzitter Steven Bee beargumenteerde dat als volgt: ‘De stad
heeft een jonge, open, tolerante gemeenschap die vernieuwende architectuur, stedelijk ontwerp en nieuwe
bedrijfsmodellen omarmt. De strategie is gezinnen en bedrijven naar het centrum te trekken met een
gevarieerd aanbod aan woningen, uitstekend openbaar vervoer en een levendige openbare ruimte.’

Het is duidelijk: Rotterdam beleeft een renaissance. Niet alleen de opstellers van favorietenlijstjes, de
journalisten van buitenlandse kranten en deskundigen zien het, maar de Rotterdammers zien het zelf ook 
– ook al zijn ze misschien te nuchter om het van de daken te schreeuwen. Met Rotterdam CS, De Rotterdam
en de Markthal beschikt Rotterdam over drie fantastische nieuwe iconen. En de Rotterdam Architectuurprijs
laat zien dat er nog veel meer is. Zo verrees de afgelopen jaren een indrukwekkende reeks nieuwe scholen.
Prachtige basisscholen zoals de St. Michaëlschool en Villa Vonk, de Accent Praktijkschool Hoogvliet, 
de A.J. Schreuderschool in Rotterdam Lombardijen, de Campus Hoogvliet en verschillende gebouwen van 
de Erasmus Universiteit zoals het university college en het Erasmus Paviljoen. En dan is er nog veel meer:
bruggen, parkeergarages, een waterplein, een dakpark, een warmtehub, kantoren, een kerk, een hotel... 
Ik nodig u uit om al deze prachtige bouwwerken te bekijken op www.rotterdamarchitectuurprijs.nl, en beter
natuurlijk: in het echt.

Rotterdam is een stad van harde werkers. En er is hard gewerkt. Het resultaat liegt er dan ook niet om. 
Ik feliciteer Rotterdam met haar prachtige architectuur en kijk uit naar nog veel meer moois in de toekomst. 
Met gepaste trots bied ik u deze publicatie aan.

Wethouder Ronald Schneider
Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

over
architectuur

gesproken



Kantoor Woonstad Rotterdam
Ontwerper: 01-10 Architecten
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Bouwer: Gebr. Verschoor Bouw- &
aannemingsbedrijf
Stijlvol kantoor van corporatie tussen
eigen woningbezit in Pendrecht

De Rotterdam
Ontwerper: OMA
Opdrachtgever: De Rotterdam CV en
ontwikkelconsortium OVG
Projectontwikkeling en MAB
Development 
Bouwer: Züblin
Indrukwekkende verticale stad verrijkt
de skyline van Rotterdam

Nieuwe Park Rozenburgschool
Ontwerper: KCAP Architects&Planners
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling
Rotterdam in opdracht van dienst Jeugd,
Onderwijs en Samenleving
Bouwer: Heijmans Utiliteitsbouw
Rotterdam 
Stadsschool combineert oud- en
nieuwbouw tot passend project in
negentiende-eeuwse buurt

Villa Vonk
Ontwerper: VenhoevenCS
Opdrachtgever: Woonbron
Ontwikkelbedrijf
Bouwer: Waal Bouw
School in de gedaante van een villa
verwelkomt multiculturele bevolking

Accent Praktijkschool Hoogvliet 
Ontwerper: VMX Architects
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling
Rotterdam  
Bouwer: Capelse Streekbouw
Schoolgebouw met sterke uitstraling
biedt leerlingen de realiteit van de
werkvloer 

St. Michaëlschool
Ontwerper: De Zwarte Hond
Opdrachtgever: Rotterdamse Vereniging
voor Katholiek Onderwijs
Bouwer: Van Wijnen Groep
Grote basisschool biedt leerlingen een
kleinschalige omgeving

Pauluskerk
Ontwerper: Alsop Architects, later 
aLL Design en Van der Laan Bouma
Architekten 
Opdrachtgever: Mauritsweg bv: 
De Wilgen Vastgoed, Sterner Groep en
Gerritsen Projectrealisatie 
Aannemer: Boele & van Eesteren
Roemruchte kerk krijgt onderkomen in
koperkleurige diamant

Veilingwegcomplex
Ontwerper: Cepezed
Opdrachtgever: Politie Rotterdam-
Rijnmond
Bouwer: J.P. van Eesteren en Bouwbedrijf
De Vries en Verburg
Stijlvolle, diepzwarte huisvesting voor
politie Rotterdam-Rijnmond

Waterplein
Ontwerper: De Urbanisten
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam 
Bouwer: Wallaard Noordeloos
Saai plein wordt veelzijdige openbare
ruimte en waterberging ineen

Hildegaertschool
Ontwerper: Architektenburo Hans Bakker
Opdrachtgever: Stichting Protestants-
Christelijk Onderwijs Hillegersberg-
Schiebroek
Bouwer: Bouwbedrijf Boot 
De meest energiezuinige basisschool
van Nederland

Groene Verbinding
Ontwerper: Projectmanagement &
Engineering Stadsontwikkeling Rotterdam
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland 
Bouwer: Van der Horst, Van der Made en
VDS Staal- en machinebouw
Bijzondere fietsers- en
voetgangersbrug voert over weg,
snelweg, water en spoor

Bruggen Park Zestienhoven
Ontwerper: DaF-architecten
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling
Rotterdam
Aannemer: fase 1: Kroeze bv
Familie van bruggen maakt
nieuwbouwwijk tot eenheid

Rotterdam CS
Ontwerper: Team CS
Opdrachtgever: ProRail en gemeente
Rotterdam
Bouwer: Iemants Steel Constructions
(stationshal) en Bouwcombinatie TBI 
Rotterdam CS (sporenkap,
reizigerspassage en kantoren)
Indrukwekkende nieuwe entree voor
de stad Rotterdam

Dakpark
Ontwerper: Butzelaar Van Son Architecten
(retail), Buro Sant en Co en Stadsont-
wikkeling Rotterdam (park) en Vitibuck
Architects (speeltuinloge)
Opdrachtgever: Dura Vermeer en MAB
Development (retail) en gemeente
Rotterdam (park en speeltuinloge)
Bouwer: Dura Vermeer (retail), Mostert
De Winter (park en speeltuinloge), Rots
Maatwerk (park) en Groenendijk PGN
Bouw (speeltuinloge) 
Dak van winkelstrip biedt onverwachte
perspectieven als veelzijdig park voor
de buurt

Rijnhavenbrug
Ontwerper: Quist Wintermans
Architekten
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling
Rotterdam 
Bouwer: Combinatie Colijn-Hillebrand
Wandelbrug legt cruciale verbinding
tussen Katendrecht en Wilhelminapier

Qualm
Ontwerper: Sputnik Architecture
Urbanism Research 
Opdrachtgever: QUALM 
Bouwer: Kroon & De Koning 
Kantoorgebouw brengt
architectonische kwaliteit op
bedrijventerrein in Rozenburg  

De Passage
Ontwerper: EGM architecten
Opdrachtgever: Erasmus MC
Bouwer: Bouwcombinatie Nieuwbouw
Erasmus MC
Slimme ruggengraat organiseert
verbindingen en brengt licht, ruimte en
groen in het ziekenhuis 

Erasmus Paviljoen
Ontwerper: Powerhouse Company en De
Zwarte Hond
Opdrachtgever: Erasmus Universiteit
Rotterdam 
Bouwer: Lokhorst 
Bruisend hart voor het sociale leven op
de vernieuwde universiteitscampus

Campus Hoogvliet
Ontwerper: Wiel Arets Architects
Opdrachtgever: Woonbron
Bouwer: BAM Utiliteitsbouw, BAM
Woningbouw 
Campus combineert onderwijs, werk,
wonen en vrije tijd in voorheen
kansarme buurt

A.J. Schreuderschool 
Ontwerper: Korteknie Stuhlmacher
Architecten
Opdrachtgever: Stichting Protestants-
Christelijk Basis- en Orthopedagogisch
Onderwijs
Bouwer: Van der Heijden bouw en
ontwikkeling
Stijlvolle school biedt prikkelarme
omgeving voor kinderen met
verstandelijke beperking

Warmtehub
Ontwerper: WE architecten
Opdrachtgever: Warmtebedrijf Rotterdam
Bouwer: Visser & Smith Hanab 
Installatie voor warmtedistributie biedt
onverwachte verblijfsplek aan de
Maashaven

Erasmus University College
Ontwerper: designed by Erick van Egeraat
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam en
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Bouwer: H.J. Jurriens 
Bijzonder art-decopand krijgt chic
tweede leven als university college

Parkeergarage Campus Erasmus
Universiteit
Ontwerper: Sputnik Architecture
Urbanism Research en Jvantspijker, i.s.m.
Juurlink [+] Geluk 
Opdrachtgever: Erasmus Universiteit
Rotterdam 
Bouwer: BAM Utiliteitsbouw
Parkeergarage met plaza op het dak als
cruciaal onderdeel van vernieuwde
campus

P+R Kralingse Zoom
Ontwerper: Zwarts & Jansma Architects
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling
Rotterdam 
Bouwer: Ballast Nedam
Parkeergarage gekoppeld aan
metrostation markeert entree tot
Rotterdam centrum

Citizen M Hotel
Ontwerper: Concrete en ZZDP
Architecten
Opdrachtgever: Maasstede
Bouwer: SBB
Slim en stijlvol hotelconcept loodst
Oude Haven de 21e eeuw in

zie ook: www.rotterdamarchitectuurprijs.nl
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Tijdens een feestelijke bijeen-
komst in de Burgerzaal van het
stadhuis werd op 17 december
2014 de Rotterdam Architectuur-
prijs uitgereikt. Het thema van
deze vijfde editie was utiliteits-
bouw. Een vakjury beoordeelde
de beste utiliteitsbouwwerken
van de afgelopen drie jaar en
bekroonde het team van
opdrachtgever, bouwer en archi-
tect 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 in de stad te blijven stimule-
ren en daarmee de ontwikkeling 
van de stad verder te brengen. 
De Rotterdam Architectuurprijs
komt voort uit de architectuurnota
Architectuur en Rotterdam.
Architectuur als drijvende 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 ont-
wikkeling van een positief vesti-
gingsklimaat. Het doel: meer identi-
teit voor Rotterdam door aandacht
voor de samenhang in het stedelijk
weefsel en de levendigheid van de
stad. Daarbij zijn drie criteria belang-
rijk: cultuurhistorische gelaagdheid,
stedenbouwkundige samenhang en
toekomstgerichtheid. De architec-
tuurnota is een uitwerking van de
Stadsvisie, ruimtelijke ontwikke-
lingsstrategie 2030 waarin de
gemeente uitspreekt dat architec-
tuur en cultureel erfgoed de verdere
ontwikkeling van de stad doorslag-
gevend 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 2011 is de prijs dit
jaar gewijd aan utiliteitsbouw.

Voor de Rotterdam Architectuurprijs
2014 kwamen alle utiliteitsbouw-
werken in aanmerking die tussen 
1 juli 2011 en 1 juli 2014 in
Rotterdam in gebruik werden geno-
men. Voor het tweede jaar konden
professionals en het brede publiek
zelf projecten indienen voor de long-
list. Dit leverde een indrukwekkende
lijst van projecten op waaruit een
shortlist is geselecteerd van de 
25 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
rotterdamarchitectuurprijs.nl.

Dit jaar heeft de jury onder leiding
van Janny Rodermond vijf nomina-
ties gekozen, waarvan er één de
winnaar is. In het essay 'Rotterdam
maakt stad' zijn de visies en bevin-
dingen van de jury uiteengezet. Een
keuze uit de motivaties van de stem-
mers 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 pro-
jectinformatie. Ook zijn hier de
inzichten en observaties van alle
vakjury’s terug te vinden.

De jury van de Rotterdam Architec -
tuurprijs 2014 bestaat uit:

Janny Rodermond
directeur Stimuleringsfonds voor
Creatieve Industrie (voorzitter)
Tijs van de Boomen
journalist, gespecialiseerd in 
openbare ruimte
Marleen Hermans
hoogleraar Publiek
Opdrachtgeverschap in de Bouw
aan de TU Delft
Alex van de Beld
directeur ALBSurroundings
Zweden, voormalig architect-
directeur Onix
Rick ten Doeschate 
ontwerper bij The Cloud Collective,
team Rijksadviseur voor
Infrastructuur en Stad

Rotterdam Architectuurprijs 2014
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Een woensdagochtend eind november. De jury van
de Rotterdam Architectuurprijs loopt de stationshal
van Rotterdam CS binnen. Het is half negen in de
ochtend en de spits is in volle gang. Verderop, aan
de perrons, stromen treinen leeg en weer vol, onder
ons rijden metro’s af en aan en in de fietsgarage is
het druk. Ook bij de tramperrons aan de oostkant 
is het een komen en gaan van reizigers. Toch is 
er geen sprake van hectiek in de magistrale hal. 
Er heerst een opmerkelijke rust. Het biedt ons en al
die anderen die er op deze ochtend aankomen en
vertrekken, een bijzondere start van de dag.

Dit jaar heeft de Rotterdam Architectuurprijs utiliteits-
bouw als thema. Alle Rotterdamse gebouwen die de
afgelopen drie jaar in gebruik werden genomen en
‘wonen’ niet als hoofdfunctie hebben, mochten mee-
dingen naar de prijs. Via de website van de Rotterdam
Architectuurprijs werd een indrukwekkende oogst bin-
nengehaald. Liefhebbers, maar toch vooral architectuur-
professionals dienden een rijkdom aan projecten in,
variërend van een wandel- en fietsverbinding over de
A15 tot een dakpark bovenop een winkelboulevard, van
een bescheiden bedrijfspand op een Rozenburgs indus-
trieterrein tot het grootste gebouw van Nederland op de
Kop van Zuid, van een plein met waterbuffer tot niet
minder dan acht onderwijsgebouwen.

Allereerst verdiepte de jury zich in de documentatie
van deze 25 bouwwerken waarbij de Architectuurnota
van de gemeente Rotterdam een leidraad bood voor de
eerste selectie. In deze nota maakt de gemeente zich
hard voor stedelijke samenhang en architectuur met
zeggingskracht, boven aandacht voor opvallende gebou-
wen: ‘Streetlife gaat zelfs boven skyline’. Een verdere
basis bij de beoordeling boden de bijbehorende criteria
uit de Architectuurnota, te weten: cultuurhistorische
gelaagdheid, stedenbouwkundige samenhang en toe-
komstgerichtheid. Maar de jury heeft nog verder geke-
ken. Hoewel zij het belang van stedelijke dynamiek en
de zeggingskracht van gebouwen natuurlijk onder-
schrijft, vindt zij het niet alleen belangrijk of een gebouw
werkt in de context van de stad. Bij het beoordelen van
architectuur gaat het ook om zaken als ruimtelijkheid,
materiaalgebruik, detaillering en techniek – om de archi-
tectonische kwaliteit in strikte zin dus.

Rotterdam kent, zeker vanaf de Tweede Wereldoorlog,
een traditie van bijzondere bouwwerken. Verspreid over
de stad staan bekende iconen zoals de Euromast van
Maaskant, de Centrale Bibliotheek van Van den Broek
en Bakema, de kubuswoningen van Piet Blom, de
Kunsthal van OMA, Het Nieuwe Instituut van bureau 
Jo Coenen en Co. en de Erasmusbrug van UN Studio, 

om er maar een paar te noemen. De jury stelt vast dat
deze traditie van architectonische iconen in de huidige
tijd wordt voortgezet. Daarvoor hoeven we alleen maar
te kijken naar De Rotterdam, Rotterdam CS en de
Markthal (die overigens net buiten de termijn van deze
prijs valt). Rotterdam blijft onverminderd goed in het rea-
liseren van grootse en vernieuwende architectuur, en
dat is niet onopgemerkt gebleven in de nationale en
internationale pers en de ranglijsten van populaire ste-
den wereldwijd. Die propageren Rotterdam inmiddels
als de nieuwe place to be waarbij nieuwe en oude archi-
tectonische iconen steevast de revue passeren.

Maar er is meer aan de hand. Want met architecto-
nische iconen alléén red je het als stad niet. Ook daar-
van is Rotterdam het bewijs. Tot voor kort was deze
stad nou niet bepaald het toonbeeld van gezelligheid en
een warme sfeer. Integendeel: Rotterdam was de
spreekwoordelijke ‘city you love to hate’, waar het altijd
waaide, waar ’s avonds geen hond op straat was en
waar niemand het centrum kon vinden. De schaarse
toeristen die Rotterdam toch bezochten, wachtte een
weerbarstige stad die zich niet zomaar liet kennen. En zij
die er woonden, kozen trots de positie van underdog, of
zoals acteur Martin van Waardenberg het formuleert:
‘Toeristen? Laat die lekker in Amsterdam blijven’.

En toch is er ontegenzeggelijk iets veranderd. Want 
tussen die grootse en meeslepende iconen zien we de
laatste jaren het weefsel van de stad tot wasdom
komen. De straten, de pleinen, de plinten, het groen en
alles wat zich daar nestelt aan kleine en grote stedelijke
voorzieningen. En daarmee verandert Rotterdam gelei-
delijk aan van een verzameling imposante gebouwen in
een echte stad waarvan de kwaliteit niet in eerste plaats
ín maar juist tússen de gebouwen gelegen is. 

Bij het beoordelen van de shortlist valt het de jury
op dat er veel aandacht is voor infrastructuur en de
openbare ruimte. Dat spreekt bijvoorbeeld uit projecten
als het Dakpark, het Waterplein, de Rijnhavenbrug en
Rotterdam CS. Daarnaast valt het de jury op dat ook de
meer bescheiden architectonische opgaven, die zo
belangrijk zijn voor de beleving van een stad, serieus
worden genomen. Daarbij springt vooral de categorie
van onderwijsgebouwen in het oog, waarvan er maar
liefst acht – verspreid over heel Rotterdam – op de
shortlist staan, variërend van het Erasmus Paviljoen tot
een praktijkschool in Hoogvliet. Tot slot valt het de jury
op dat het centrum van Rotterdam groter wordt. Met
projecten als de Rijnhavenbrug en het Dakpark worden
gebieden actief bij het centrum getrokken en worden
centrumkwaliteiten, bijvoorbeeld in de behandeling van
de openbare ruimte, uitgebreid.

JURYPRIJS

NOMINATIES
•ROTTERDAM CS 
•DE ROTTERDAM

•HET WATERPLEIN
•ACCENT PRAKTIJKSCHOOL 

HOOGVLIET
•DE RIJNHAVENBRUG

Rotterdam Architectuurprijs 2014

Rotterdam maakt stad 



Met meer kwaliteit in het openbare domein van de 
stad, meer kwaliteit in de verbindingen en nog meer
meeslepende iconen, maakt Rotterdam momenteel de
groeispurt naar een eigentijdse, levendige stad. De rol
die de gemeente daarbij speelt is evident. Het is
immers de gemeente die de verantwoordelijkheid heeft
om het gemeenschappelijk belang te dienen, als het
gaat om architectuur en de inrichting van de stad. En dat
zij daarin een actieve rol kiest, mag wel blijken uit het
feit dat ze bij maar liefst 9 van de 25 projecten op de
shortlist betrokken is als opdrachtgever. 

Lessen in architectuur
Onder de tien projecten die de jury uitkoos voor een
bezoek, zijn maar liefst vijf onderwijsgebouwen. Voor
een jonge stad als Rotterdam zal het niet verbazen 
dat er op het gebied van onderwijs aardig wat bouw-
opgaven te vervullen zijn. Maar het lijkt erop dat het ont-
werpen en realiseren van scholen steeds meer maat-
werk is, ook als het gaat om minder prestigieuze opga-
ven. De vijf geselecteerde onderwijsgebouwen variëren
van een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in
Rotterdam Lombardijen tot het chique Erasmus
University College in het centrum en beschikken alle
over bijzondere kwaliteiten die aandacht verdienen.

Zo bezocht de jury Villa Vonk, een brede school in
Hoogvliet naar ontwerp van bureau VenhoevenCS. 
De brede school is een opgave die de laatste tien jaar
steeds verder ingeburgerd is geraakt. De basisgedachte
is dat school, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten
en buurtactiviteiten onder één dak worden samen-
gebracht, al dan niet in combinatie met allerlei arrange-
menten voor de gebruikers. Dit betekent dat gebouwen
en ruimtes effectiever kunnen worden gebruikt omdat
verschillende groepen er op verschillende tijdstippen
terechtkunnen. De brede school stimuleert ontmoeting
tussen verschillende groepen uit een buurt en draagt op
die manier bij aan gemeenschapsvorming. Ook Villa
Vonk heeft dit gedachtegoed als uitgangspunt.
Bijzonder aan deze school is dat corporatie Woonstad
als opdrachtgever fungeerde; de school en andere
gebruikers zijn huurders. 

Villa Vonk is strategisch gesitueerd op de kop van
een winkelstraat die in de toekomst mogelijk transfor-
meert tot voetgangersgebied zodat het samen met de
school een hart voor de buurt kan vormen. Via het
schoolplein biedt de centrale entree toegang tot een
ruime en lichte hal die dienst doet als ontmoetingsruim-
te voor alle partijen die gebruikmaken van het gebouw.
Het is een optimistische, lichte ruimte voorzien van de
geometrische kleurvlakken die ook de andere ruimtes in
het gebouw hun uitstraling geven. Het is vooral hier en
in de ruime met hout beklede gymzaal dat de kwaliteit
van het gebouw zich manifesteert. In de buitenruimte is
alle aandacht en ontwerpkracht geconcentreerd op een

buitentribune die zeker voor een brede school, een
geweldige aanwinst is. 
Op de lijst van te bezoeken projecten staan ook twee
scholen voor speciaal onderwijs: de A.J. Schreuder-
school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Rotterdam
Lombardijen en de Accent Praktijkschool in Hoogvliet.
De A.J. Schreuderschool bestaat feitelijk uit drie gebou-
wen: een klassengebouw, een dubbele gymzaal en een
klein tuinpaviljoen. Door de manier waarop de bouw-
volumes op het terrein zijn geplaatst, ontstaan er twee 
buitenruimtes: een meer openbaar, verhard plein aan de
voorzijde en een grote, van het verkeerslawaai afge-
schermde tuin aan de achterzijde. Deze laatste wordt
ook ingezet voor onderwijsdoeleinden. 

Binnen in de school heerst rust. De ontwerpers van
bureau Korteknie Stuhlmacher laten hier zien dat zij het
construeren en afwerken in hout tot in de puntjes
beheersen. Het gebouw is ontworpen in één duidelijk
gebaar, waarbij vooral in de centrale hal en op de eerste
verdieping, materiaal en licht één geheel vormen. In
aanvulling op het hout is gekozen voor eenvoudige neu-
trale materialen waarbij functionaliteit en duurzaamheid
de leidraad waren. Dit alles heeft geleid tot een gebouw
dat zijn basis heeft in de liefdevolle aandacht voor de
doelgroep. Het biedt de leerlingen een vriendelijke, 
prikkelarme en overzichtelijke omgeving.

De Accent Praktijkschool is voor de jury een bijzonder
aangename verrassing. De school biedt onderdak aan
praktijkonderwijs voor middelbareschoolleerlingen met
een IQ van rond de 70. Het gebouw is een lichtpuntje in
zijn stugge, suburbane omgeving. Architectenbureau
VMX koos hier voor de identiteit van een werkgebouw,
een verrassende en tegelijk logische keuze voor een
school waar leerlingen nou eenmaal leren door te doen.
Hier werken ze in een winkel, een keuken, in een kapsa-
lon of op een werkplaats. Het gebouw is voorzien van
een gezaagtand dak. Dat is een functionele keuze die
zorgt voor veel daglicht binnen en tegelijk een referentie
vormt naar traditionele fabrieksgebouwen. Op de 
begane grond is het gebouw aan twee zijden voorzien
van roldeuren, zodat de vorkheftruck in en uit kan rijden
en de werkplaats naar buiten kan worden uitgebreid.
Bijkomend voordeel is dat de school – mits de tempera-
turen dat toelaten – ook gemakkelijk kan transformeren
in een openluchtschool. En dat is dankbaar in het onder-
wijs aan juist deze kinderen die veel moeite hebben zich
te concentreren. 

Het gebouw van VMX maakt het de school makke-
lijk om relaties aan te gaan met de buurt. De oefenwin-
kel is deels kringloopwinkel waar de mensen uit de
buurt ook terechtkunnen, de keuken verzorgt het eten
voor de ouderen uit de buurt die hier via Humanitas kun-
nen komen lunchen. En de ruimte waar zowel gasten
als scholieren kunnen lunchen, bevindt zich in een kas
die in de bestaande oudbouw is geschoven. Op voorstel

van bureau VMX is dit gebouw niet gesloopt, maar bleef
het op deze manier in gebruik. Als de tweede fase van
de nieuwbouw gereed is, zullen alleen nog de buiten-
muren van dit oude pand blijven staan, die dan dienst
kunnen doen als ommuring voor de schooltuin. De jury
heeft veel waardering voor deze vorm van hergebruik,
maar vooral voor het respect dat eruit spreekt voor het
bestaande Hoogvliet. 

De nieuwbouw voor de Praktijkschool blijkt een
groot succes. De leerkrachten zijn enthousiast over het
interieur. Zij zien dat de kinderen tot hun recht komen in
deze overzichtelijke, verzorgde en neutrale omgeving.
De leerlingen zelf zijn ook enthousiast, en vooral erg
trots op hun gebouw. Na twee jaar van dagelijks gebruik
ziet het er nog steeds smetteloos uit en op het terrein
ligt geen propje afval. Inmiddels is het succes van de
Accent Praktijkschool Hoogvliet ook af te lezen in het
aantal aanmeldingen voor de school dat het aantal 
plaatsen flink overstijgt. Het schoolgebouw is een lich-
tend voorbeeld en een serieuze kanshebber voor de
Rotterdam Architectuurprijs. De jury besluit dan ook het
te nomineren.

Een onderwijsgebouw aan de andere kant van het spec-
trum is het Erasmus University College. Toen de univer-
siteit in 2010 dreigde uit te wijken naar Dordrecht,
besloot de gemeente alles op alles te zetten om deze
prestigieuze instelling een monumentaal gebouw in het
centrum van Rotterdam aan te bieden. In de kerstperio-
de van 2010 werd koortsachtig gewerkt aan een voor-
stel om het voormalige onderwijsmuseum, ooit de
Gemeentebibliotheek, om te bouwen tot een nieuw uni-
versity college. En inmiddels is in de opmerkelijk korte
tijd van 3,5 jaar het ontwerp van bureau (designed by)
Erick van Egeraat gerealiseerd.

Iedereen die dit gebouw ooit heeft bezocht toen het
nog museum was, zal versteld staan over de metamor-
fose. Onder een indrukwekkende hoeveelheid spaan-
platen, gipsplaten en verflagen kwam een schat aan ori-
ginele details tevoorschijn. Marmeren trappen, houten
lambriseringen, plafonddecoraties, glas in lood, en alles
nog in goede staat na decennialang aan het oog onttrok-
ken te zijn geweest. Het was zelfs voor opdrachtgevers
en architect een verrassing hoeveel originele elementen
en details er eigenlijk nog intact waren. Zo zijn in de kel-
der zelfs nog de oorspronkelijke bronzen trapleuningen
gevonden die het trappenhuis inmiddels weer sieren.
Bureau (designed by) Erick van Egeraat wist wel raad
met deze situatie en maakte een ontwerp waarin deze
originele kwaliteiten leidend zijn met een afwerking om
door een ringetje te halen. De witmarmeren vloeren die
nieuw in het gebouw zijn aangebracht, vormen een
effectief passe-partout waartegen alle bijzondere origi-
nele materialen en details tot hun recht komen. 

Het Erasmus University College zal uiteindelijk ruim-
te bieden aan 600 studenten, in de huidige opbouwfase

zijn er nog slechts 170. Hierdoor heerst er momenteel
een wat steriele en verlaten sfeer in het gebouw. 
Het voelt eerder alsof je in een chic bankgebouw rond-
loopt met opvallend veel trainees, dan in een centrum
van kennis en studie voor jonge talenten van over de
hele wereld. Het was mogelijk een goed idee geweest
om het gebouw gefaseerd in gebruik te nemen. 

De Erasmus Universiteit was tevens opdrachtgever van
een ander gebouw dat de jury heeft bezocht: het
Erasmus Paviljoen ontworpen door Powerhouse
Company en De Zwarte Hond. Het gebouw bevindt zich
op de universiteitscampus die de afgelopen jaren een
ware metamorfose onderging en veranderde van een
richtingloos parkeerterrein met naar binnen gekeerde
gebouwen, naar een levendige campus die studenten
van over de hele wereld naar Rotterdam trekt. De
bureaus Juurlink [+] Geluk en Jvantspijker ontwikkelden
voor het terrein een stedenbouwkundige strategie op
basis van een assenkruis. Het Erasmus Paviljoen vormt
daarin het middelpunt.

Het paviljoen heeft een gesloten kern met daarin
een multifunctionele zaal en de logistieke ruimtes. In de
zone rondom kregen verschillende functies een plek:
studieplekken aan de oostkant, café met terras aan de
westkant, bespreekkamers aan de noordkant, foyer op
het zuiden. De wanden van de gesloten kern gaan wel-
vend over in het plafond rondom waarbij een bekleding
van houten latten zorgt voor een warme sfeer. De gla-
zen gevels zijn voorzien van lamellenpanelen die de hoe-
veelheid licht en warmte die het gebouw binnentreedt,
reguleren en de ruimte binnen naar wens besloten en
intiem kunnen maken of juist open en uitnodigend. 
Aan ambities was hier in elk geval geen gebrek. Het
gebouw kan en doet heel veel, en mogelijk is dat wat
teveel. Zo is bijvoorbeeld niet iedereen in de jury over-
tuigd van de combinatie van het gebogen houten pla-
fond met de rondlopende lamellenpanelen aan de bui-
tenzijde. Hoe dan ook heeft de jury veel waardering voor
de veelzijdigheid van dit gebouw. Tijdens het bezoek van
de jury worden café en studieruimtes goed gebruikt en
zijn in de zaal repetities bezig voor een TED-bijeen-
komst. Dat het gebouw inderdaad een bruisend middel-
punt is van het academische leven op de campus is 
zonder meer duidelijk. 

Stad maken
Op de lijst van projecten die de jury wil bezoeken staan
ook drie ontwerpen die een infrastructurele opgave
combineren met de herinrichting van de openbare ruim-
te. Het Waterplein Benthemplein biedt een intelligente
oplossing voor het vraagstuk van binnenstedelijke
waterberging in de vorm van een veelzijdig stedelijk
plein. Via brede roestvrijstalen goten wordt het water uit
de directe omgeving naar twee ondiepe bassins geleid
om van daaruit langzaam te infiltreren in de ondergrond.
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Het middelste plein is dieper. Het is bestemd voor de
overstort van water uit de veel wijdere omgeving dat,
nadat het hierin is opgevangen, naar de Noordsingel
wordt gepompt.

Meestal staan de bassins droog en bieden ze jonge-
ren uit de omgeving een plek om te sporten en te han-
gen. Het schijnt dat de meiden zich het intieme noorde-
lijke bassin hebben toegeëigend, en de skaters het zui-
delijke plein. Het centrale diepe bassin doet dienst als
basketbalcourt met brede treden als tribune. Ook de
Gereformeerd Vrijgemaakte kerk aan het plein maakt
gretig gebruik van de nieuwe ruimte: er is buiten een
doopvont geplaatst en het kerkbestuur overweegt om
de hoofdingang van de kerk te verleggen naar het
Benthemplein. De jury is erg enthousiast over het
Waterplein. Met verve transformeert het een saaie,
betegelde vlakte in een avontuurlijke buitenruimte  en
geeft het tegelijkertijd een antwoord op de belangrijke
binnenstedelijke opgave van waterberging. Daarom is
de tweede nominatie voor dit project, dat volgens de
jury navolging verdient elders in de stad.

Met de aanleg van het Dakpark transformeerde een
morsig rangeerterrein aan de rand van een negentiende-
eeuwse stadswijk in een uitgestrekt stadspark op het
dak van een winkelboulevard. Het is de uitkomst van
twee schijnbaar tegengestelde wensen. De eigenaar
Havenbedrijf wilde bedrijfsruimtes, terwijl in de buurt
juist grote behoefte was aan een park. Uiteindelijk werd
het park in samenspraak met wijkbewoners ontwikkeld
door de gemeente, terwijl ontwikkelaar Dura Vermeer
de winkelboulevard voor zijn rekening nam: dubbel
grondgebruik en een publiek-private samenwerking. 
Op het dak van de winkelstrip is de architectuur publie-
ke ruimte geworden. Trapsgewijs verheft het park zich
daar boven de wijk en biedt het naar twee kanten een
nieuw perspectief: de wijk heeft een groen uitzicht
gekregen, terwijl het park een nieuwe blik op de stad en
de haven mogelijk maakt. 

De jury heeft veel waardering voor het Dakpark als
ingreep. Een terrain vague tussen woonwijk en haven-
gebied is een plek met allure geworden. Dat het voor-
ziet in een behoefte mag spreken uit het intensieve
gebruik van het park waar een buurttuin, een speeltuin
en een kruidentuin deel van uitmaken en dat ruimte
biedt om te spelen, te sporten en te barbecueën. De
distributiestraat voor de winkels ligt mooi weggewerkt
in het dijklichaam aan de achterzijde van de winkels,
maar dat geldt niet voor de toegangen tot deze straat
die aan beide uiteinden op het maaiveld zijn gesitueerd.
Daarvoor zijn in de toekomst mogelijk nog andere oplos-
singen denkbaar. Het dubbel ruimtegebruik en de
gecombineerde opgave spreken zeer tot de verbeelding
bij de jury, waarbij er vooral veel waardering is voor het
park. Het Dakpark is een project dat de binnenstad van
Rotterdam verbetert en vergroot.

Een ander project dat nieuwe ruimte aan het stadscen-
trum verbindt, is de Rijnhavenbrug. Het is na bijna drie
jaar al nauwelijks meer voor te stellen dat deze brug er
ooit níét lag. De ontwikkeling van Katendrecht als woon-
wijk en cultuur- en uitgaansgebied kwam in een stroom-
versnelling met de realisatie van de Rijnhavenbrug.
Deze verbindt Katendrecht met de Wilhelminapier en de
daar gelegen voorzieningen zoals Hotel New York en
filmtheater LantarenVenster. Omdat er geen druk
scheepvaartverkeer meer is in de Rijnhaven, kon de
brug als een vanzelfsprekende wandel- en fietsverbin-
ding op maaiveldniveau worden uitgevoerd. Halver-
wege bevindt zich het bewegende deel. Dat kreeg de
vorm van een basculebrug waarvan het contragewicht
niet onder water verdwijnt – een zogenaamde staart-
brug. Enkele keren per dag gaat de brug open en verheft
zich een spectaculaire, tijdelijke sculptuur boven het
brugdek.

Ook de afwerking vindt de jury overtuigend. Met
houten relingen, bankjes en verlichting is hier een pretti-
ge stedelijke ruimte gecreëerd met opwindend uitzicht
op de omgeving. De geknikte hoofdvorm zorgt daarbij
voor afwisselende perspectieven. Met name ’s avonds
fungeert de Rijnhavenbrug als een romantische wandel-
boulevard, daarvan getuigen de talrijke hangslotjes die
in het roestvrijstalen gaas onder de reling zijn gehangen
(en soms weer zijn weggeknipt!). De jury is onder de
indruk van de functionaliteit en de uitvoering en kiest de
Rijnhavenbrug als derde nominatie.

Groots en meeslepend
Tot slot bezocht de jury twee nieuwe iconen van
Rotterdam, beide uitzonderlijke opgaven die maar zeer
zelden voorkomen. De geschiedenis van het eerste
icoon, De Rotterdam, gaat ver terug. Al in de vroegste
plannen voor de Kop van Zuid was het ingetekend als
een omvangrijke skyscraper die bureau OMA hier zou
gaan realiseren. De verre toekomst is inmiddels het
heden geworden en De Rotterdam is gerealiseerd. 
De Rotterdamse Architectuurnota mag dan prediken dat
streetlife boven skyline gaat, de jury is niet onge-voelig
voor deze weergaloze uitzondering op de regel. Trots
staat het gebouw op de Wilhelminapier en stelt het de
scheppingen van Renzo Piano en Norman Foster moei-
teloos in zijn schaduw terwijl het de skyline voor ieder-
een zichtbaar voorgoed verandert. 

Maar de jury was ook nieuwsgierig naar de werking
van dit gebouw. Zou Koolhaas’ delirious dream van een
verticale stad werkelijkheid kunnen worden aan de
Maas in Rotterdam? In elk geval herbergt de drieledige
skyscraper een indrukwekkende variatie aan functies:
van kantoor tot hotel, van sportschool tot restaurant,
van woning tot expositieruimte. Bovendien voegt het
unieke congresfaciliteiten toe aan het Rotterdamse aan-
bod. Maar of gebruikers de lift ook nemen alsof het een
metro is die hen van de ene locatie naar de andere voert
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en of ze een route door De Rotterdam ook ervaren als
een wandeling door een levendige stadstraat, zoals de
bedoeling is in een verticale stad, valt nog te bezien.
Op straatniveau manifesteert het gebouw zich met een
hoge luifel die de Wilhelminapier tegelijkertijd grandeur
en een zekere intimiteit geeft. Ook was de jury opgeto-
gen over de modernistische chic van de lobby, die een
tikje over the top het Rotterdam Square is genoemd,
maar wel degelijk een nieuw soort openbare ruimte aan
de stad toevoegt. De wat schriele entree, voorzien van
een standaard draaideur, botst met de grandeur en
chique uitvoering van de liften en de James Bond-
achtige lobby.

Met 160 duizend vierkante meter oppervlak is deze
reus het grootste gebouw van Nederland, een histori-
sche aanwinst voor Rotterdam die de vierde nominatie
verdient.

En dat brengt ons, tot slot, bij de winnaar: Rotterdam
CS. Eigenlijk verdient dit gebouw een beschrijving in
louter superlatieven. Het ontwerpen en bouwen van
een centraal station is een bijzondere aangelegenheid
die maar hoogst zelden voorbijkomt. Het is een opgave
die een reeks unieke kansen in zich draagt, maar ook
een reeks van risico’s. Rotterdam mag zich gelukkig
prijzen dat, toen het ontwerp met de champagneglazen
van architect Alsop in de prullenbak was verdwenen,
een groep deskundige en gedreven ontwerpers 
– Jan Benthem, Adriaan Geuze en Jeroen van 
Schooten – zijn krachten besloot te bundelen in het
gelegenheidsbureau Team CS. En Rotterdam mag zich
gelukkig prijzen met twee uiterst serieuze opdracht-
gevers, gemeente Rotterdam en ProRail, die in dit 
project op voorbeeldige wijze hebben samengewerkt.

Van cruciaal belang voor de kwaliteit van het station
is de manier waarop Team CS de openbaarvervoers-
knoop op deze plek uiteen heeft weten te leggen. Er is
niet gekozen voor een verticale oplossing waarbij de
verschillende vervoerstypen werden gestapeld, maar
voor een ogenschijnlijk eenvoudige horizontale organi-
satie waarin de vervoerstypen naast elkaar werden
gerangschikt: centraal de sporen, aan de oostkant de
trams, aan de westkant de bussen, en alleen de metro
ondergronds. Daarmee ontstaat een structuur die uit-
waaiert naar alle zijden en op een vanzelfsprekende
manier overzicht biedt. De alzijdige stationshal biedt
daarbij toegang naar alle kanten en functies.

De sporen en de perrons werden overkapt met een
hoog glazen dak dat een ongekend gevoel van ruimte
creëert. Aan de noordkant kreeg het station een rustige
glazen harmonicagevel, aan de zuidkant opent het
gebouw zich met een majestueuze kap, een brutaal en
monumentaal gebaar waarmee het station deze plek
koloniseert. Van onder de kap loopt de bestrating van
Chinees hardsteen door over het plein. 

Een andere cruciale keuze is de situering van com-
merciële functies. Op aandringen van ontwerpbureau
Team CS werden deze verplaatst van de hal, die eigen-
dom is van de gemeente, naar de onderdoorgang, die
eigendom is van ProRail. Dit zorgde voor extra kosten
omdat de uitvoering moest worden aangepast, maar
het leverde tegelijkertijd ook de onbetaalbare kwaliteit
op van de ontvangsthal: een magistrale, open ruimte,
een welkomstgebaar in de stad.

Rotterdam CS breekt niet met het verleden, maar
verwerkt het tot iets beters. De tunnel voor voetgangers
en fietsers is gebleven en biedt een veel gebruikte 
verbinding tussen het stadscentrum en de noordelijke
wijken. De sculpturen van het oude station van 
Van Ravesteyn zijn teruggeplaatst en boden de inspira-
tie voor decoraties op de betonnen banden in de 
stationshal. En ook de letters van het oude station zijn
gehandhaafd, zij het als LED-replica’s.

Het nieuwe Rotterdam CS is een project dat gaat
over cultuurhistorische gelaagdheid, stedenbouwkundi-
ge samenhang en toekomstgerichtheid zoals de
Architectuurnota van Rotterdam dat voorstaat. Het is
een gebouw met zeggingskracht en architectonische
kwaliteit dat bijdraagt aan de streetlife van Rotterdam.
Het nieuwe Rotterdam CS, kortom, is een project dat
alles in zich draagt dat deze jury mag verwachten, en
meer. De kwaliteit ervan wordt door iedereen ervaren:
van de meest cynische architectuurkenner tot de
meest argeloze treinreiziger. Rotterdam CS is de 
winnaar van de Rotterdam Architectuurprijs! De jury
maakt een diepe buiging.

De jury van de Rotterdam Architectuurprijs 2014
Secretaris van de jury, Catja Edens
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PUBLIEKSPRIJS
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 bij-
voorbeeld de musea te bezoeken, te winkelen of
van de architectuur te genieten. Het publiek heeft
kunnen kiezen uit de shortlist van 25 utiliteitsbouw-
werken en elke stem is voorzien van een motivatie.
Hieronder een impressie.

Op de derde plaats: Waterplein Benthemplein. 
Dit plein is waterberging en openbare ruimte in één. 
Het maakt deel uit van het door architect Maaskant 
ontworpen scholencomplex waarin zich ook het
Hofpleintheater bevindt. Het plein tussen de gebouwen
was ooit een saaie betegelde ruimte, maar is nu, in
samenwerking met studenten en buurtbewoners,
getransformeerd tot een levendige en veelzijdige open-
bare ruimte. Bij droog weer zijn hier mooie plekken om
te basketballen en te skaten, bij zware regenval kunnen
de bassins het regenwater van het plein en de daken
opvangen. Er is capaciteit voor ongeveer 1,7 miljoen
liter water. 

Dit project stelt de leefbaarheid van dichtbebouwde
steden aan de orde en maakt ‘een interessante verbin-
ding tussen waterveiligheid, klimaatverandering en 
stedelijke ontwikkeling’. Veel stemmers roepen op om
klimaatverbetering vaker op de stedelijke agenda te zet-
ten. Het plein wordt een ‘groots icoon voor waterbe-
stendige steden wereldwijd’ genoemd, dat laat zien
‘hoe de stad vanuit ontwerpkracht en met een sociaal-
maatschappelijke agenda naar een meer duurzame toe-
komst kan groeien’.

Ook levert het plein een positieve sociale bijdrage,
vinden de stemmers: ‘een grauw plein wordt omgeto-
verd tot een belevenis’ en biedt ‘een lang gemiste sok-
kel voor de school van Maaskant’. Een grote verschei-
denheid aan gebruikers spreekt dan ook zijn waardering
uit over de veelzijdigheid van dit project, ‘een onder-
grondse architectuur die ruimte geeft aan waterpartijen,
tuinen, speel- en sportplaats en de omringende gebou-
wen doet floreren’. Het waterplein laat zien dat de toe-
komst van de publieke ruimte is gelegen in ‘het anders
organiseren van de ruimte, vanuit een andere kijk naar
het maatschappelijk vraagstuk van wateroverlast. 
Van last naar lust.’

Op de tweede plaats: Rotterdam CS. Dit is een 
openbaarvervoersterminal en een stedelijke ontmoe-
tingsplek ineen. Het station is geïntegreerd in het
Europese netwerk van vervoersknooppunten en veran-
kerd in het centrum van Rotterdam. Aan de noordzijde
heeft het station de gedaante van een grote transpa-
rante hal, terughoudend en doorzichtig, passend bij 
het karakter van de negentiende-eeuwse Proveniers-
wijk aan deze zijde. Aan de centrumkant manifesteert
het station zich met een allure die aansluit bij het
Groothandelsgebouw en de hoogbouw rond het
Weena. De spooroverkapping vouwt zich hier samen tot
een uitnodigende en ruime stationshal. De indrukwek-
kende schaal van de kap wordt verzacht door de keuze
voor houten bekleding aan de binnenkant. Het gebouw
en het nieuwe stationsplein vloeien in elkaar over en
vormen een waardige, verkeersvrije entree tot de stad. 

Het publiek ziet Rotterdam CS als het nieuwe visite-
kaartje voor de stad Rotterdam. Stemmers voelen zich
‘door dit gebouw trotser op Rotterdam’ en sloten het
direct in hun hart. ‘Als gebruiker of als passant, zowel
overdag als ’s avonds, is er altijd weer een moment van
trots dat dit ons station is.’ 

Ook de aansluiting op de omliggende stad maakt
indruk. ‘Stad en station hebben hier een gelukkig huwe-
lijk gesloten dat een lang leven beschoren zal zijn.’ Het
interieur en exterieur, het station en de stad, lopen vloei-
end en met eenzelfde allure in elkaar over, niet alleen
aan de voorzijde, maar ook aan de achterzijde en de zij-
kanten. Zo hebben we naast de ‘Port of Rotterdam’ nu
ook de ‘Poort van Rotterdam’. Het interieur is ‘een feest
voor de dagelijkse forens’. De enorme hal wordt als een
warme huiskamer ervaren. Het gebouw straalt gastvrij-
heid uit: ‘Duizenden mensen, tonnen staal en beton.
Maar zo mooi, dat ik er kan ademen. Als ik het station in-
of uitloop word ik er even door omarmd.’ 

De winnaar van de publieksprijs: St. Michaëlschool.
Deze grote katholieke basisschool in Hillegersberg
heeft een stervormige plattegrond met drie vleugels.
Daarmee is het gelukt om dit grote gebouw een vrien-
delijke, kleinschalige uitstraling te geven. De drie vleu-
gels voor onder-, midden- en bovenbouw hebben elk
een eigen ingang zodat massale in- en uittochten in de
ochtend en de middag worden voor-komen. Centraal 
ligt een atrium als hart van de school. In zijn verschij-
ningsvorm refereert de school aan de vele villa’s in dit
deel van Rotterdam. Door het toevoegen van sculptura-
le balkons, grote dakoverstekken en bankjes en nissen

WINNAAR
JURYPRIJS



Onderwijscentrum Erasmus MC St. Michaëlschool

Rotterdam Architectuurprijs 2014

in de plint, past de school in de schaal van de wijk. 
Het gebouw heeft een hoogwaardige technische uit-
voering, is zeer energiezuinig en heeft een voorbeeldig
binnenklimaat.

Er is heel veel gestemd op de St. Michaëlschool
door gebruikers maar ook door stemmers die niet direct
iets met de school te maken hebben. En iedereen is 
juichend enthousiast. Een leerkracht noemt de school
‘een genot om in te mogen werken’. Anderen waar-
deren het vooral als een investering in de jeugd:
‘Geweldig, om in zo’n krachtige leeromgeving je talen-
ten te kunnen ontwikkelen!’ Ook de manier waarop de
St. Michaëlschool zich voegt in de buurt, wordt
geroemd. ‘Verbazend hoe groot en ruimtelijk de school
van binnen is, terwijl de buitenkant bescheiden is.’ Het
gebouw heeft een ingetogen uitstraling en is ‘in harmo-
nie met de omgeving’. 

Ouders, leerkrachten en leerlingen voelen zich
direct thuis in deze school waar ‘architectuur en onder-
wijs ten dienste van elkaar staan’. Er is veel waardering
voor de mooie ruime hallen en leerpleinen en de lichte,
frisse, stijlvolle inrichting. ‘Door de fraaie en overzichte-
lijke opzet is het compacte gebouw geschikt om veel
leerlingen een stimulerende onderwijsplek te geven.’

Het is een ‘schitterende school waar licht, lucht,
leren en spelen in elkaar overlopen’, een voorbeeld
voor de scholen die Rotterdam in de toekomst nog gaat
bouwen. ‘Gebouw en omgeving stralen kracht, warmte
en harmonie uit.’ 

De St. Michaëlschool, ‘een schitterende kennisvilla’,
wint de publieksprijs 2014!
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