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Het Rotterdam Central District 
bevindt zich in de spagaat van toren-
hoge ambities en een weerbarstige
economische realiteit. Dit is de condi-
tie waarin het Schieblock – laboratory
for urban development is opgericht. 
Op particulier initiatief en met steun
van eigenaar LSI en de gemeente
maakten Codum en ZUS een vijfjaren-
plan voor de tijdelijke transformatie
van een voormalig kantoor in het
Rotterdam Central District. Hier is
inmiddels een levendig stadslaborato-
rium ontstaan waar creatieven van uit-
eenlopende disciplines werken en
samenwerken. Ook konden hier ver-
schillende initiatieven tot bloei komen
waaronder Groos (winkel voor
Rotterdamse producten), BAR, de
Dakakker, Fabrique Urbaine (Werk-
plaats voor Stadsinrichting) en de
Biergarten. ZUS realiseerde de Lucht-
singel, een tijdelijke houten brug
dwars door het Schieblock, die het
Central District verbindt met de over-
zijde waar de Mini Mall gelegen is en
het gebied Pompenburg dat ZUS in de
toekomst zal inrichten als stadspark
met eetbare gewassen.

Architect
ZUS (Zones Urbaines Sensibles)
Opdrachtgever
Schieblock BV i.s.m. 
LSI en Gemeente Rotterdam
Locatie
Schiekade 189
Bouwer
BAM Woningbouw
Omschrijving
Verwaarloosd kantoorgebouw wordt
invloedrijk stadslaboratorium op
particulier initiatief

Motivatie

Tweede plaats 

De Fabriek
Na bijna dertig jaar leegstand en verpau-
pering, is het markante complex van
Roeloffs textielstomerij en ververij
getransformeerd tot een verzamelge-
bouw voor kleine bedrijven, lokale initia-
tieven en zzp’ers. Belangrijk uitgangspunt
voor het ontwerp was behoud van de
authentieke esthetische, cultuurhistori-
sche en constructieve kwaliteiten van het
gebouw. Toevoegingen zoals de staalcon-
structie in het atrium en het industriële
kassendak zijn sober in uitvoering en uit-
straling. Het sterk vervallen middendeel
van de Fabriek werd vervangen door een
atrium dat licht, lucht en ruimte in het
gebouw brengt. Het is een centrale ont-
moetingsplaats met collectieve voorzie-
ningen als zithoeken, vergaderplekken en
pantry's. De Fabriek heeft zich meteen
stevig verankerd in de wijk Delfshaven
met functies als een Indonesisch restau-
rant, een pannenkoekenhuis, een yoga-
studio, een zangschool en een creatieve
buitenschoolse opvang.

Architect
Mei architecten en stedenbouwers 
Opdrachtgever
Stichting Havensteder en Lingotto 
Locatie
Mathenesserdijk 410
Bouwer
BAM Woningbouw 
Omschrijving
Vervallen fabriek wordt bedrijfs-
verzamelgebouw met sterke
verankering in de buurt

Motivatie

Derde plaats 

WORM
Een deel van het voormalige Fotomuseum
werd getransformeerd als nieuwe thuis-
basis voor WORM, Instituut voor
Avantgardistische Recreatie. Hiervoor zijn
de bestaande ruimtes zoveel mogelijk
intact gelaten en met één architectoni-
sche ingreep ontsloten. Dit werd bereikt
door een gat in de gevel te zagen en het
achterliggende vloerveld te verwijderen.
Het uitgezaagde stuk van de gevel is
twee meter verplaatst om zo de nieuwe
entree te vormen. Van de gebruikte mate-
rialen in het interieur is 90% gerecycled.
Zo werd bijna het volledige oude interieur,
een transformatie van het voormalige
VOC pakhuis in Delfshaven (eveneens
door Superuse Studios) hergebruikt. En
ook dat interieur was opgebouwd uit rest-
materialen, waarmee sommige materia-
len dus nu hun derde leven zijn ingegaan.
Een ander voorbeeld is het hergebruik
van vliegtuigpanelen als wandbekleding
en technische schil in de concertzaal.
Voor de vloeren werden 1000 bureaus
van een failliete verzekeraar gebruikt, en
het archiefsysteem van het fotomuseum
transformeerde tot een winkelinterieur en
zitjes. WORM is daarmee niet alleen een
transformatie van het voormalige Foto-
museum, maar ook een transformatie van
vele materialen.

Architect
Superuse Studios i.s.m. 
Joep van Lieshout 
Opdrachtgever
WORM 
Locatie
Boomgaardsstraat 71
Bouwer
E.J. Bouwmeester 
Omschrijving
Gebouw en materiaal krijgen nieuw
leven in Instituut voor
Avantgardistische Recreatie 

Motivatie

Winnaar Publieksprijs: Schieblock en Luchtsingel

‘Raw, vital, central and beautiful.’
‘Omdat in deze tijden slopen lang niet
altijd de oplossing is.’
‘Een oud gebouw, in het hart geraakt
met nieuwe ideeën over samenwerken,
renovatie en architectuur.’
‘Geweldig stedelijk project met 
Berlijnse allure.’
‘Dit bouwwerk voegt een laag toe aan 
de stad. Leidt naar verrassende
plekken, biedt spannend uitzicht en
gekke inzichten.’

‘Perfecte balans in het behouden van de
oorspronkelijke details en vormgeving
van een historisch complex in
combinatie met moderne architectuur.’
‘Oude kracht gecombineerd met nieuwe
functionaliteit en openheid.’
‘Er is een eigentijdse laag toegevoegd
die het bestaande heeft versterkt.’
‘Van Nelle in een andere omgeving.’
‘Prachtig voorbeeld van hergebruik van
industrieel erfgoed.’

‘Duurzame transformatie van de ruimte
en een enorme meerwaarde voor de
transformatie van de buurt.’
‘Vindingrijk hergebruik van materialen.’
‘Ruimtelijk wordt geroeid met de riemen
die het bestaande gebouw heeft.’
‘De entree, een sterk gebaar in alle
eenvoud.’

WORM

De Fabriek


