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Rotterdam en de Rotterdammers zijn altijd in beweging. Het verlangen 
om te vernieuwen, te verbeteren en te experimenteren, hoort bij deze 
stad. De wederopbouwstad van na het verwoestende bombardement 
is daarvan natuurlijk het symbool bij uitstek. Maar ook daarvóór was 
Rotterdam al een stad in beweging en zal dat ook in de toekomst blijven 
zoals ook tot uiting komt in onze omgevingsvisie De Veranderstad. 

Deze Rotterdamse mentaliteit komt goed van pas bij de huidige 
uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid en 
wonen. De stad heeft meer groen, meer voorzieningen en meer 
woningen nodig voor alle Rotterdammers. Onder de inzendingen van 
de Rotterdam Architectuurprijs 2022 zien we hiervan al prachtige 
voorbeelden, waaronder het tot woningen getransformeerde 
jarenzeventigkantoorgebouw Nieuw Hoboken. Van vernieuwde of nieuwe 
woonbuurten zoals Malieklos en De Groene Kaap tot uiteenlopende 
gebouwen voor onderwijs en cultuur zoals CBS De Sleutel, De 
Huidenclub en Rotterdams nieuwe icoon Depot Boijmans Van Beuningen. 

Tijdens de Rotterdam Architectuur Maand boden de Rooftop Walk en Het 
Podium een panoramisch uitzicht op de ontwikkeling van Rotterdam. Op 
straatniveau, tussen het groen en in de gebouwen, ervaren we de stad 
van dichterbij. Rotterdam wil een groene, duurzame en betaalbare stad 
zijn die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. De grote uitdaging 
is om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige Rotterdammers zich 
hier thuis (blijven) voelen. Daarom hebben we ook dit jaar weer naast 
de juryprijs een publieksprijs, omdat we vinden dat de mening van de 
Rotterdammer ertoe doet.

Voor een slimmer en inventiever gebruik van de beschikbare ruimte 
is de verbeeldingskracht van architectuur van grote meerwaarde. 
Het zijn de teams van architecten, bouwers en opdrachtgevers die 
ervoor kunnen zorgen dat grote vraagstukken en projecten op een 
innovatieve en duurzame manier worden aangepakt en het gesprek met 
bewoners en ondernemers op gang brengen. Ook corporaties blijven 
relevante spelers. Dat geldt zeker voor Woonstad Rotterdam dat dit jaar 
verantwoordelijk is voor de helft van alle projecten uit de juryselectie!

De Rotterdam Architectuurprijs is het tastbare resultaat van al deze 
vereende krachten. Het is een inspirerende basis voor het nieuwe 
stadsbestuur dat de komende vier jaar richting gaat geven aan de 
ontwikkeling van Rotterdam als stad in beweging. 

Mijn opvolger wens ik veel succes toe bij haar taken en een warm 
welkom in het netwerk van stadmakers met wie we onze prachtige stad 
vormgeven. Tot slot dank ik iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Bas Kurvers 
voormalig wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving

VO
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O
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colofon

De Rotterdam Architectuurprijs is een onafhankelijke prijs voor Rotterdam, een initiatief 
van de gemeente Rotterdam, georganiseerd door AIR. De prijs wordt gedragen door de 

architectuurnota Rotterdam Architectuurstad. Met ontwerpkracht bouwen aan Rotterdam. 
De Rotterdam Architectuurprijs is een stimulans voor de kwaliteit van de gebouwde stad 

en een moment om de architectuur in Rotterdam te vieren.

Stad in 
beweging

ISBN 978-90-9036226-7
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07. Welschen 2
Opdrachtgever: Stichting Woonstad
Architect: Vanschagen Architecten
Bouwer: Slokker Breda
Gefaseerde renovatie met 
aandacht voor de bewoners en 
oog voor de mogelijkheden en 
kwaliteiten van het historische 
Welschen prefabbouwsysteem.

08. Stedelijk landschap voor 
Zadkine
Opdrachtgever: Zadkine
Architect: Studio Architectuur 
MAKEN
Bouwer: AVIJS bouw & onderhoud, 
Van Dorp Installaties, Bende,  
Gispen, Loes van Duijvendijk,  
onder begeleiding van KWK  
Huisvestingsregisseurs
Voor onderwijsinstelling Zadkine 
werd een stedelijk onderwijsland-
schap ontwikkeld met referen-
ties naar iconische locaties in 
Rotterdam.

09. De Huidenclub
Opdrachtgever: .tmp (Chantal 
Schoenmakers en Liv Vaisberg)
Architect: Atelier Tomas Dirrix
Bouwer: Compass, Project 2000, 
Fiction Factory
Lichte, houten constructie in 
bedrijfsgebouw uit 1914 gaat 
ruimtelijk spel aan met de 
bestaande architectuur en biedt 
ruimte aan ateliers, werkplekken 
en expositieruimte.

10. NN Kralingen
Opdrachtgever: Nederlandse Bouw 
Unie 
Architect: De Kovel architecten 
i.s.m. studio AAAN
Bouwer: Nederlandse Bouw Unie 
Nieuwe woonbuurt met een  
ontspannen suburbaan karakter 
valt op door markante stedelijke 
wand die het verkeerslawaai 
weert.

11. Boulevard Zuid
Opdrachtgever: Alliantie Hand in 
Hand
Architect: Linea architecten 
Bouwer: Hoogvliet aannemingsbedrijf 
Alliantie van ondernemers, 
vastgoedeigenaren, veiligheids-
partners en anderen bracht 
winkelstraat terug in oude glorie 
en geeft kwaliteitsimpuls aan  
de wijk.

01. Nieuw Hoboken
Opdrachtgever: ReadyforLiving  
(tot bouwvergunning: Era Capital)
Architect: V8 Architects
Bouwer: CreFu
Transformatie van jarenzeventig-
kantoorgebouw tot hedendaags 
woonblok plaatst de oorspron-
kelijke kwaliteiten in een nieuw 
daglicht.

02. Van Lennepstraat e.o.-  
Spangen Rotterdam
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Architect: d|ve architecten
Bouwer: Willems Vastgoedonderhoud 
Restauratieve renovatie van 
woonblokken getuigt van respect 
voor de historische kenmerken en 
samenhang van de wijk Spangen.

03. De State Hillegersberg
Opdrachtgever: Fundis 
Architect: RAU
Bouwer: J.P. van Eesteren
Duurzame metamorfose van ver-
ouderd zorggebouw behoudt de 
bestaande hoofddraagconstructie 
en biedt een healing environment 
met veel daglicht.

04. In ’t Zuiderpark
Opdrachtgever: Ballast Nedam/
Heijmans
Architect: Inbo
Bouwer: Ballast Nedam/Heijmans
Nieuw woonblok aan de rand  
van het Zuiderpark speelt in op 
de kwaliteiten van de omgeving 
met ruime en lichte eengezins- 
woningen.

05. CoolSjiek Rotterdam
Opdrachtgever: Fullhouse Vastgoed 
Architect: Anne-Marie Verheijden 
Architectuur
Bouwer: Van den Nieuwendijk Bouw 
In het hart van de binnenstad  
verrezen vier ruime stadswonin-
gen, ontworpen in afstemming 
met de bewoners.

06. Villa van Waning
Opdrachtgever: New Industry 
Development 
Architect: IWT architecten i.s.m. 
Hylkema Architecten
Bouwer: Den Hoed Aannemers
Rijksmonument met robuuste 
jugendstilgevel werd getrans- 
formeerd tot horecagelegenheid 
voor een wijk die volop in ontwik-
keling is.

alle inzendingen

12. Ben Schopbrug en Arend  
en de Zeemeeuwbrug
Opdrachtgever: Laurence Peels
Architect: Peter Volken Smidt
Bouwer: G. van der Ven  
Aannemingsbedrijf en Martens  
en Van Oord 
Twee integraal vormgegeven 
bruggen vormen cruciale 
schakels in een route door de 
stadsnatuur van Getijdenpark  
en Brienenoordeiland.

13. Woonhuis de Rotte
Opdrachtgever: particulier
Architect: Bureau Ha Architecten
Bouwer: SDO Zwijndrecht
Alzijdig woonhuis aan de Rotte 
legt in vormgeving en materialen 
een relatie met de omringende 
natuur.

14. Jan Kobellstraat 2
Opdrachtgever: Sequi vastgoed
Architect: JMW architecten
Bouwer: Nederlandse Bouw Unie
Herbestemming van voormalige 
montessorischool in de wijk  
Bospolder-Tussendijken naar 
twaalf grondgebonden woningen.

15. Renovatie Tiengemeten 
Midden
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Architect: A3 Architecten
Bouwer: Giesbers Rotterdam
Nieuwbouw en transformatie 
zijn gecombineerd in herstructu-
rering van naoorlogse wijk met 
aandacht voor duurzaamheid, 
architectonische uitstraling en 
groen.

16. Beheercoöperatie W1555
Opdrachtgever: Woonstad Rotter-
dam en Beheercoöperatie W1555
Architect: Superuse Studios
Bouwer: BIK bouw
Kunstenaarsinitiatief voor gebruik 
van vervallen woningen mondde 
uit in coöperatief woonproject 
waarin duurzaamheid, lage kos-
ten en zelfbeheer centraal staan.

17. Maurits & Jacob
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Architect: Heida Matsumoto  
Architecten
Bouwer: Coen Hagedoorn
Negentiende-eeuwse woningen 
in de binnenstad zijn grondig 
gerenoveerd met overkapte 
binnenplaats als nieuwe gemeen-
schappelijke ruimte.

18. Delftsevaart
Opdrachtgever: Westpoint Beheer 
Architect: JADE architecten
Bouwer: FixPlan
Markant kantoorgebouw uit  
de wederopbouw is respectvol 
getransformeerd en voorzien van 
extra lagen om plaats te bieden 
aan stadsappartementen.

19. Herontwikkeling Fruitloodsen 
M4H Rotterdam
Opdrachtgever: Havenbedrijf 
Rotterdam
Architect: RoosRos Architecten
Bouwer: J.P. van Eesteren 
Twee in verval geraakte fruitlood-
sen in voormalig havengebied zijn 
getransformeerd tot craftbrouwerij 
en bedrijfsverzamelgebouw.
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Lara Schrijver (juryvoorzitter)

‘Na meer dan 25 jaar in Rotterdam ben ik thuis in 
deze stad. Het was – en is – dé architectuurstad 
van Nederland, waar historische architectuur, 
naoorlogse stadsuitbreidingen, hoogbouw en 
starchitecture naast elkaar leven. Het schuurt en 
verwondert, en blijft vooral ook plek maken en 
plek geven. Vanuit die verankering kijk ik graag 
naar hoe we in de stad blijvend een plek maken 
voor iedereen.’
Lara Schrijver is hoogleraar architectuurtheorie 
aan de faculteit ontwerpwetenschappen van de 
Universiteit Antwerpen. Zij schrijft regelmatig over de 
architectuurculturen van de 20e en 21e eeuw.

Christopher de Vries

‘De laatste decennia was de waardering van 
architectuur vaak gericht op gebouwen als 
vluchtige oneliners. Nu zorgen de woningnood, 
hoge bouwkosten en schaarse bouwlocaties voor 
een hoge druk om geoptimaliseerde, efficiënte 
gebouwen te ontwerpen. Dat maakt het in deze tijd 
een enorme uitdaging om veelzijdige architectuur 
te maken die unieke ruimtelijke ervaringen 
produceert. Des te meer lof voor de bureaus die 
erin slagen dat alsnog voor elkaar te krijgen.’
Christopher de Vries is oprichter van Rademacher/
de Vries Architecten in Amsterdam. Hij is actief als 
ontwerper, onderzoeker en docent. 

Eline Strijkers

‘De architect wacht nu de opgave nieuwe kennis 
en kunde te ontwikkelen en om daarmee in de 
systeemverandering de regisserende rol terug 
op te eisen. Hier zijn architecten voor nodig 
die het gehele systeem kunnen doordenken en 
een methode beheersen om de verschillende 
systemen integraal aan elkaar te koppelen. Ik 
ben benieuwd naar de projecten in Rotterdam 
die leiden tot daadwerkelijk veerkrachtige, 
duurzame oplossingen’.
Eline Strijkers is architect en interieurarchitect en mede-
oprichter van het Rotterdamse bureau DoepelStrijkers. Zij 
neemt deel aan jury’s en commissies en is extern criticus 
en supervisor bij verschillende Academies voor Kunst en 
Architectuur.

Lorenzo Elstak

‘Vier de verschillen, benut de overeenkomsten.’
Lorenzo Elstak is oprichter en directeur van Stichting 
IKBENWIJ, Stichting Platform Katendrecht en media- 
en productieplatform Pure-Amusement. Hij schrijft 
voor online magazine Vers Beton en was eerder als 
deskundige betrokken bij projecten van AIR waaronder 
het Stadmakerscongres. Zijn doel is de wij-samenleving.

Mark van de Velde

‘De marktwerking op de woningmarkt is echt te 
ver doorgeslagen. Het wordt voor Rotterdam een 
uitdaging om een inclusieve stad te blijven en 
iedere Rotterdammer een betaalbare woning te 
bieden. Nu kun je alleen goed op de woningmarkt 
slagen als je arm bent met een urgentieverklaring 
of rijk met veel vermogen of leencapaciteit. 
Iedereen die daartussen zit, heeft het moeilijk. 
Hopelijk kunnen we dat de komende jaren 
doorbreken met radicale beleidsveranderingen. 
Architectonische kwaliteit gaat voor mij ook over 
woonprogramma en betaalbaarheid.’
Mark van de Velde is opgeleid als stadssocioloog en 
al vijftien jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Hij is 
directeur-bestuurder bij Woningstichting Samenwerking 
in Vlaardingen.
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20. Stadshaven Brouwerij
Opdrachtgever: Stadshaven Brouwerij 
Architect: gevelrenovatie: RoosRos, 
bouwkundig: Me-2 Architecten, 
interieur: De Horeca Fabriek
Bouwer: gevelrenovatie: JP van 
Eesteren, bouwkundig: Verbakel, 
interieur: De Houtfabrique
Moderne brouwerij met bijbeho-
rende pub door Duitse brouwerij-
producent turn-key opgeleverd in 
de herontwikkelde havenloods.

21. Gymzaal Heijplaat
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Architect: LIAG architecten en 
bouwadviseurs
Bouwer: Meerbouw Rotterdam
Duurzame, demontabele gymzaal 
uit kruislaaghout draagt bij aan 
het maatschappelijk voorzienin-
genaanbod op Heijplaat.

22. Kindcentrum IJsselmonde
Opdrachtgever: Stichting BOOR
Architect: No Label architectuur 
stedenbouw interieur
Bouwer: Burgland Bouw
Flexibel schoolgebouw voor 500 
leerlingen van regulier en speci-
aal basisonderwijs biedt rijke va-
riatie aan onderwijsomgevingen 
en ruimtes voor studie en spel.

23. Malieklos
Opdrachtgever: Woonstad
Architect: DP6 architectuurstudio
Bouwer: Gebr. Verschoor 
Nieuwbouwblok met sociale  
huurwoningen voegt nieuwe  
architectonische kwaliteiten toe  
in combinatie met referenties  
naar de bestaande context.

24. De Nieuwe Coolsingel
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Architect: West 8 urban design & 
landscape architecture 
Bouwer: Gemeente Rotterdam
Coolsingel wordt groene 
stedelijke boulevard met meer 
ruimte voor voetganger en fietser, 
nieuwe bestrating en meubilering 
geïnspireerd op het stadhuis.

25. Het Praktijkcollege Zuidwijk
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Architect: De Zwarte Hond
Bouwer: Bertens Bouw 
Schoolgebouw met opvallende 
gevouwen gevel uit geanodiseerd 
aluminium biedt ruimte aan prak-
tijkonderwijs in een ruime, lichte 
en overzichtelijke opzet.

26. Depot Boijmans Van Beuningen
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen, 
stichting De Verre Bergen
Architect: MVRDV
Bouwer: BAM
Publiek toegankelijk museum- 
depot achter spiegelende gevel 
biedt labyrintisch ruimtelijk decor 
met park en horeca op het dak.

Elke editie biedt de Rotterdam Architectuurprijs een podium aan de 
nieuwste generatie van Rotterdamse bouwwerken en transformaties. 
Die jaarlijkse oogst geeft inzicht in de manier waarop wij voortbouwen 
aan Rotterdam en inspelen op alle kansen die deze stad te bieden 
heeft. Hoe geven we vorm aan de functies van de stad, zoals wonen, 
werk, onderwijs, cultuur en ontspanning? En wat is het niveau 
van de architectonische kwaliteit en het vakmanschap dat we van 
nieuwe gebouwen verwachten? Zaken als klimaatverandering en 
vraagstukken op het gebied van water, natuur en voedselproductie 
vragen steeds nadrukkelijker om onze aandacht. In architectuur 
komen al deze aspecten samen, en elke generatie van nieuwe 
Rotterdamse gebouwen die de Rotterdam Architectuurprijs onder  
de aandacht brengt, biedt de gelegenheid om daar opnieuw bij stil  
te staan en erover met elkaar in gesprek te gaan. 
Bouwen doen we voor de toekomst. De nieuwe gebouwen die het 
afgelopen jaar in Rotterdam in gebruik zijn genomen, bieden niet 
alleen ruimte aan de Rotterdammers van nu, maar ook aan die van 
de toekomst. Daarom gelooft AIR in het brede ontwerpgesprek 
waarin naast professionals op het gebied van architectuur, 
opdrachtgeverschap en bouw, ook anderen hun stem kunnen laten 
horen en hun bijdrage leveren. De Rotterdam Architectuur Maand 
toont de kracht van architectuur en ontwerp en de manier waarop die 
zich vernieuwen rond urgente sociaal-maatschappelijke vraagstukken, 
en verbindt daarmee de professional aan het brede publiek. Dat  
maakt de Rotterdam Architectuur Maand de setting bij uitstek voor  
de uitreiking van de Rotterdam Architectuurprijs.

Ook de Rotterdam Architectuurprijs biedt ruimte aan een combinatie 
van de deskundigheid en perspectieven van de experts enerzijds en 
die van het brede publiek anderzijds. Elk jaar wordt voor de prijs een 
nieuwe vakjury samengesteld die een brede en actuele deskundigheid 
op het gebied van ontwerp, opdrachtgeverschap, bouw en gebruik 
van de stedelijke ruimte in zich verenigt. De jury van deze editie heeft 
zich gebogen over de 36 ingezonden projecten en maakte daaruit een 
selectie van tien projecten die de actuele kwaliteit van de architectuur 
in Rotterdam in haar volle breedte laten zien, van transformatie tot 
nieuwbouw, van klein naar groot, van stadscentrum tot buitenwijk. 
Het publiek heeft dit jaar opnieuw zijn stem op deze projecten kunnen 
uitbrengen. Het resultaat is een top drie van de projecten die de 
meeste stemmen kregen met op nummer één de winnaar van de 
publieksprijs. In een impressie van de motivaties bij de stemmen, 
verderop in dit juryrapport, valt terug te lezen wat Rotterdammers 
waarderen en belangrijk vinden in de architectuur van de stad.
De vakjury wees uit de selectie twee eervolle vermeldingen en 
een winnaar aan. Aan de basis ligt een brede reflectie op de 
ontwikkelingen in de gebouwde omgeving van Rotterdam. Wat zijn 
belangrijke tendensen, waarin onderscheidt zich de Rotterdamse 
architectuur, maar ook: wat ontbreekt er of heeft meer aandacht  
nodig. De observaties van de jury zijn terug te lezen in het juryessay. 

Met de Rotterdam Architectuurprijs bouwen de gemeente 
Rotterdam en AIR samen met deskundigen en het brede publiek 
aan een architectuurklimaat dat architecten, opdrachtgevers en 
bouwers inspireert en scherp houdt. Zo nemen we samen de 
verantwoordelijkheid voor het bouwen aan de stad die Rotterdam  
wil zijn, voor nu en voor toekomstige generaties. 

Ontwerpgesprek  
over de stad

vakjury 2022
RAP

WINNAAR
PUBLIEKSPRIJS 

2022
—

29. Parlando
Opdrachtgever: Havensteder
Architect: GROOSMAN architecten
Bouwer: VORM 
Nieuwbouw vertaalt de rationele 
hoofdopzet van naoorlogse stem-
pelwijk naar de huidige tijd met 
veel aandacht voor metselwerk.

30. CBS De Sleutel
Opdrachtgever: Woonstad
Architect: De Zwarte Hond
Bouwer: Vaessen
Woonstad was opdrachtgever 
voor dit schoolgebouw dat met 
zijn ambachtelijke uitstraling 
en ruimte voor ontmoeting een 
bijdrage levert aan de wijk.

31. Cloese 10
Opdrachtgever: SKAR
Architect: Het Lange Vierkant
Bouwer: Het Lange Vierkant
Schoolgebouw is herontwikkeld 
tot ateliercomplex voorzien van 
nieuwe houten gevel waarin het 
groen op basis van een beplan-
tingsplan is geïntegreerd.

32. Floating Office Rotterdam
Opdrachtgever: RED Company
Architect: Powerhouse Company
Bouwer: For Building
Eerste drijvende kantoorgebouw 
met restaurant en buitenzwembad 
in de Rijnhaven is klimaat- 
adaptief, energiepositief en 
CO2-negatief.
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33. Ruivendwarsstraat
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Architect: HP architecten
Bouwer: riz bouw
Nieuwbouwblok met huurwo-
ningen in het middensegment is 
voorzien van gemeenschappelijke 
binnentuin en sluit in uitstraling 
aan bij de omgeving.

34. Leuvepaviljoen
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Architect: MoederscheimMoonen 
Architects
Bouwer: Bertens Bouw
Nieuw paviljoen met grote stalen 
luifels als blikvangers biedt 
ruimte aan publieksfuncties van 
de Rotterdamse haven.

35. De Groene Kaap
Opdrachtgever: Stebru 
Architect: Bureau Massa
Bouwer: Stebru 
Nieuw stedelijk woongebied op 
Katendrecht stapelt parkeren, 
wonen en groen in ontspannen 
omgeving waarin ontmoeting en 
groen centraal staan.

36. Biobased artist in residency
Opdrachtgever: Stichting Theater-
stad Amsterdam
Architect: bureau SLA
Bouwer: Lenco Zelfbouw Support, 
Dun Agro Hemp Group, Charles 
Thuijls Meester in kalk en leem
Artist-in-residence-woonvorm op 
een landelijke dijk is opgetrokken 
uit natuurlijke materialen als hen-
nep en refereert in vormgeving 
aan traditionele boerenhuizen.

27. Noordsingel
Opdrachtgever: particulier
Architect: HP architecten
Bouwer: M&Z Bouw
Ruim hoekpand uit grijze bak-
steen is hedendaagse aanvulling 
op gevarieerde gevelwand met 
architectuur uit verschillende 
periodes.

28. The Terraced Tower
Opdrachtgever: NL Boompjes 
Property 5 
Architect: OZ Architects
Bouwer: BESIX 
Op de footprint van een voorma-
lig kantoorgebouw verrees een 
nieuw type woontoren met grote 
variatie aan woningtypen.

Barbara Luns, directeur van AIR
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juryessay

Tijdens een lezing in New York in 2011, toonde Rem Koolhaas een 
intrigerend plaatje, een soort groepsportret waarop in plaats van personen, 
gebouwen te zien waren. De Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur staan 
er naast 30 St. Mary Axe (‘the Gherkin’) van Norman Foster in Londen, en 
het CCTV gebouw van OMA in Beijing, met nog een hele reeks iconische 
bouwwerken uit de jaren negentig en 2000. Koolhaas gebruikte dit beeld 
om de architectonische expressie van het neoliberale marktdenken te 
illustreren. Met een groeiende focus op de markt en private partijen, werden 
de individuele uitdrukkingskracht en icoonwaarde van architectuur sinds 
de jaren tachtig steeds belangrijker. Gebouwen werden tot statussymbool 
voor bedrijven en organisaties, en bleken een effectief marketinginstrument 
in de wereldwijde concurrentieslag tussen steden. Dit betekende een 
enorme creatieve impuls voor de architectuur, zo laat Koolhaas zien, maar 
bij elkaar gezet zijn deze iconische gebouwen toch een wat vreemd legertje 
van excentrieke eenlingen. Ze maken geen deel uit van een collectieve 
inspanning gericht op een collectief resultaat. Hoe is de stand in Rotterdam 
als stad van architectonische iconen? En welke bijdrage leveren de nieuwe 
gebouwen aan de kwaliteit van Rotterdam als gemeenschap?

Nog altijd draagt Rotterdam met verve de titel 
Architectuurstad van Nederland. Oudere en nieuwere 
architectonische iconen zoals de Van Nellefabriek, de 
Kubuswoningen, de Erasmusbrug, Rotterdam Centraal, 
De Rotterdam en de Markthal hebben bijgedragen aan 
het imago van een stad die zich met gedurfde, iconische 
architectuur heeft weten te onderscheiden. Maar natuurlijk 
is Rotterdam veel meer dan dit groepsportret van 
iconische gebouwen. 
Op dit moment staat de stad voor een aantal formidabele 
ruimtelijke uitdagingen. Daarvoor is intelligentie en  
vakmanschap nodig, maar ook de intuïtie en zelfbeheer-
sing om weerstand te bieden tegen de verleidingen van 
een oververhitte vastgoedmarkt. Aan de andere kant 
biedt dit moment tegelijkertijd volop kansen om de titel 
van architectuurstad op een bredere en meer complete 
manier inhoud te geven. Voor opdrachtgevers, bouwers, 
architecten, burgers en ondernemers is er nu momentum 
om de handen ineen te slaan voor de volgende stap in de 
architectonische traditie van Rotterdam als superdiverse 
metropool in de getijdendelta.

De wooncrisis is een van die formidabele uitdagingen. 
Tien jaar geleden was het nog lastig om bewoners naar 
de stad te trekken en ze voor de stad te behouden, maar 
inmiddels is die situatie dramatisch veranderd. De vraag 
naar woningen is vele malen groter dan het aanbod, en 
ontwikkelaars, corporaties en andere partijen spannen 
zich op grote schaal in om aan deze vraag tegemoet te 
komen. De jury heeft zich met belangstelling verdiept in 
de woonprojecten die dit jaar werden ingezonden. 
Welke bijdrage leveren ze aan de stad, hoe vullen ze  
het stedelijke weefsel aan en wat is hun betekenis voor 
het leven van de Rotterdamse burger?
Een ander belangrijk punt van aandacht is de wijze 
waarop architectuur bijdraagt aan de collectieve beleving 
van de stad als gemeenschap. Gaat het Rotterdam 
lukken om zich verder te ontwikkelen als stad waar 
iedereen zich welkom en gewaardeerd kan voelen? Het 
publieke domein is daarin een bepalende factor waarvoor 
met ruimtelijke ingrepen als de Coolsingel, Hart van Zuid 
en de zeven Stadsprojecten, veel aandacht is. Maar hoe 
is het gesteld in de haarvaten van de stad? Hoeveel 
aandacht en middelen zijn er voor publieke ruimte, 
voorzieningen en woningen in de buurten 
die niet in het centrum van de aandacht staan? Een solidaire 
stad is een sterke stad, is de overtuiging van de jury.
Tot slot benadrukt zij het belang van de grote 
systemische vraagstukken op het gebied van verdichting, 
duurzaamheid en klimaat die door alles heen spelen 
en om antwoorden vragen. Met het Rotterdams 
klimaatakkoord uit 2019 en een project als het 
Getijdenpark, laat de gemeente Rotterdam zien dat ze 
deze vraagstukken in het vizier heeft. Het bouwen aan 
een duurzame, veerkrachtige en klimaatbestendige stad 
vraagt om doorzettingsvermogen en een lange adem. 
Het is aan de gemeente om visie en sturing te geven en 
een open en betrouwbare partner te zijn in de collectieve 
inspanning die zo hard nodig is. De jury wil benadrukken 
dat ook daarbij serieuze aandacht nodig is voor de 
architectonische expressie.
 

Een stad van tradities 

Evenals eerdere vakjury’s is ook de jury van dit jaar 
verheugd over het grote aandeel transformatieprojecten 
dat voor de prijs is ingediend. Rotterdam heeft oog 
voor de lange historische lijnen die de stad haar 
identiteit hebben gegeven, en heeft op het gebied van 
transformatie inmiddels sterke tradities opgebouwd. In 

de afgelopen jaren werden aansprekende transformaties 
van wederopbouwarchitectuur gerealiseerd zoals het 
Industriegebouw en het Slaakhuys. En er waren mooie 
voorbeelden van transformaties van laatnegentiende- 
en vroegtwintigste-eeuwse architectuur, zoals het 
Oceaanhuis en de Tuin van Noord.

Het is een prestatie om een bijzonder en geliefd gebouw 
te behouden door het te transformeren, maar de jury  
kijkt met nog meer bewondering naar transformaties  
van gebouwen waarvan de architectonische waarde niet 
voor iedereen evident is. Het project Nieuw Hoboken  
is wat dit betreft voorbeeldstellend te noemen. 
Tegenover Erasmus MC aan de Rochussenstraat 
bevindt zich dit kantoorgebouw uit de jaren zeventig 
dat tot appartementengebouw werd getransformeerd. 
Het oorspronkelijke ontwerp is van architect Herman 
Bakker, die in de jaren vijftig, zestig en zeventig een 
indrukwekkend oeuvre opbouwde in Rotterdam. 
Verrassend aan Nieuw Hoboken is dat het wat sombere 
uiterlijk van dit kantoorgebouw niet is weggewerkt maar 
is omarmd, wat tot onverwachte kwaliteiten heeft geleid. 
Grindbeton en een strenge ritmiek van strokenvensters 
bepaalden het uiterlijk van het oorspronkelijke gebouw 
dat zich met zijn gesloten plint afzijdig hield van de 
omgeving. Voor de transformatie tot woongebouw heeft 
V8 Architects de plint aan de straat opengewerkt. Ook is 
boven op het lagere bouwdeel een licht, nieuw volume 
toegevoegd dat het mogelijk maakte om in totaal 97 
appartementen in het gebouw onder te brengen. De grote 
kracht van deze transformatie schuilt voor de jury in de 

toepassing van stalen kozijnen en gevelelementen in 
een kleurtoon die afhankelijk van lichtval en standpunt, 
varieert tussen roze, bruin en paars. Dit brengt een 
gedaanteverandering teweeg die het grauwe grindbeton 
in de gevel op wonderbaarlijke wijze tot leven wekt.
Het is vanzelfsprekend dat bij de keuze om te 
transformeren ook het aspect van duurzaamheid een rol 
speelt, want hergebruik van gebouwen, of casco’s van 
gebouwen valt wat dit betreft te verkiezen boven sloop 
en nieuwbouw. De jury constateert dat deze afweging in 
Rotterdam vaak hand in hand gaat met een waardering 
voor de gebouwde geschiedenis waardoor transformaties 
geen zuinigheid en pragmatisme uitstralen maar 
aandacht en kwaliteit. 
Het project Maurits & Jacob laat zien wat dit kan 
opleveren. Veertien versleten panden aan de Mauritsstraat 
en Jacobusstraat leidden een wat morsig bestaan totdat 
corporatie Woonstad het initiatief nam tot een ingrijpende 
verbouwing. Daarmee kregen deze negentiende-eeuwse 
panden in het hart van de stad een nieuwe toekomst 
als woonruimte voor jongeren en studenten. De jury 
spreekt haar waardering uit voor de keuze om hier geen 
pragmatisch concept uit te rollen, maar te kiezen voor een 
locatie-specifieke benadering waaruit waardering spreekt 
voor de historische architectuur. 
Het ontwerp van Heida Matsumoto Architecten brengt 
de pandsgewijze opbouw met zadeldaken weer terug in 
het straatbeeld. Door de toevoeging van stalen balken 
in de houten vloeren werden grotere overspanningen 
mogelijk zodat per bouwlaag ruimte ontstond voor twee 
kleine zelfstandige studio’s of een tweekamerwoning. 

de volgende stap voor Rotterdam 
als superdiverse metropool in  

de getijdendelta

MEER DAN ICONEN
Malieklos

essay namens de jury
door Catja Edens
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De overkapping van het wat sombere, overschaduwde 
binnenterrein is misschien wel de grootste vondst. Hier 
werd een collectieve ruimte gemaakt waar de bewoners 
elkaar informeel kunnen treffen, toegankelijk vanaf 
een ruime en lichte entree die ook toegang biedt tot de 
gezamenlijke fietsenstalling. De jury is enthousiast over 
de keuze om op deze manier sociale woningbouw voor 
een jonge doelgroep te realiseren die het toch maar al 
te vaak moet doen met schralere, meer grootschalige 
woonconcepten. Welke student wil nou niet wonen in  
een mooi gerenoveerd historisch pand in het hart van  
de binnenstad?

Voor de jury draait het om dit soort mogelijkheden en 
kansen die worden aangegrepen om architectonische 
kwaliteit te herkennen en meteen een variatie aan 
doelgroepen in de stad te bedienen. In dat kader is  
ook de eerste fase van Welschen 2 een inzending  
van groot belang. 
Het betreft een woonbuurt in strokenbouw van architect 
Lotte Stam-Beese, een van de heldinnen van de 
Rotterdamse wederopbouw. Om in de jaren na de oorlog 
vaart te krijgen in de realisatie van nieuwe woningen, 
werd voor veel woningbouwprojecten prefabarchitectuur 
ingezet. De oorspronkelijke kwaliteiten en verfijning 
waarmee het bouwsysteem Welschen in de Patijnstraat 
en omgeving was ingezet, zijn echter bij een renovatie  
in de jaren tachtig achter liefdeloze beplating verdwenen. 
Opdrachtgever Woonstad en Vanschagen Architecten 
zagen kansen om met een gefaseerde transformatie 
het woon- en leefklimaat in de buurt naar een nieuw 

niveau te tillen. Vertrekpunt waren de oorspronkelijke 
bouwkundige en architectonische karakteristieken van 
de portieketageblokken. De beplating verdween en 
maakte plaats voor bakstenen gevels, terwijl de portieken 
weer als herkenbare entrees worden teruggebracht in 
het gevelbeeld. De ruimtes tussen de stroken krijgen 
een landschappelijke inrichting georiënteerd op de 
Delfshavense Schie en refererend aan de open  
Hollandse slagenverkaveling.
In de architectuur bood het bestaande casco met 
dragende langsgevels unieke mogelijkheden voor 
een gedifferentieerd programma met verbeterde 
portiekwoningen, liftontsloten appartementen, 
grondgebonden woningen en appartementen voor 
begeleid wonen. De portiekwoningen worden voorzien 
van een ruim extra balkon in aanvulling op de kleinere 
bestaande balkons. Gecombineerd met schuifpuien 
bieden ze een opmerkelijke woonkwaliteit die de jury 
graag ziet in de sociale huursector.
De jury is onder de indruk van de wijze waarop 
architectonische aandacht en kwaliteit is gecombineerd 
met een empathische, sociaalbewogen aanpak. De 
gefaseerde realisatie maakt het voor bewoners van 
te transformeren panden mogelijk om direct door te 
verhuizen naar reeds gerenoveerde woningen in de buurt. 
Daarnaast zocht corporatie Woonstad voor dit project 
de samenwerking op met Pameijer, een Rotterdamse 
organisatie die kwetsbare mensen met psychosociale 
of psychiatrische problemen ondersteunt. Dit leidde tot 
de integratie van een reeks kleine appartementen voor 

begeleid wonen, deels verspreid over het complex en 
deels geclusterd rond een zorgsteunpunt. Ook werd 
een buurtsteunpunt met open huiskamer in het project 
opgenomen. 

Voortbouwen aan de stad 

Voor de publieke ruimte als verbindend weefsel in 
de stad, is de laatste jaren terecht veel aandacht in 
Rotterdam. Dit draagt bij aan het succes van Rotterdam 
als bestemming voor bezoekers en toeristen, maar het 
is ook van grote betekenis voor de Rotterdammers. Met 
belangstelling heeft de jury zich dan ook verdiept in de 
transformatie van de beroemde Coolsingel, een project 
dat niet in de juryselectie werd opgenomen maar te 
belangrijk is om hier onvermeld te blijven. 
De jury herkent in deze ingreep de intentie om afscheid 
te nemen van de modernistische stad waarin het 
autoverkeer ruim baan kreeg. Rotterdam sluit zich 
daarmee aan bij een mondiale trend die ook is terug te 
zien in grote steden zoals Madrid, Wenen en Brussel 
waar grote verkeersverbindingen die het stedelijk weefsel 
doorsneden, zijn omgevormd tot groene allees met volop 
ruimte voor voetgangers en stedelijk leven. 
De jury spreekt haar waardering uit voor de zorgvuldige 
materialisering en de toevoeging van groen en stedelijke 
meubilering die de Nieuwe Coolsingel kenmerkt. Zij 
moet echter ook constateren dat de voelbare intentie om 
een ontspannen stedelijke omgeving te realiseren zich 
lastig laat combineren met de complexe verkeersdruk 
op de Coolsingel. Mogelijk zal de Nieuwe Coolsingel 
verder tot haar recht komen met projecten die nog op 
stapel staan zoals de transformatie van het postkantoor 
en de herinrichting van het Hofplein. Het project zet de 
jury ook aan het denken over de stedelijke identiteit van 
Rotterdam die mogelijk wat minder mild en elegant is  
dan de Nieuw Coolsingel nu uitdraagt.

De identiteit van Rotterdam speelde voor de jury 
ook een rol bij de beschouwing van verschillende 
nieuwbouwprojecten die dit jaar zijn ingediend voor de 
prijs. The Terraced Tower aan de Boompjes is een van die 
projecten. OZ Architects realiseerde hier in opdracht van 
NL Boompjes Property 5 een grootschalige woontoren met 
een opvallende variatie aan woningtypes en buitenruimtes. 
Het gebouw staat in een nog jonge traditie die breekt 
met het beeld van de klassieke rechte woontoren of het 
flatgebouw, door boven het maaiveld meer buitenruimte 
en zelfs stedelijk leven te realiseren. Een van de eerste 
projecten in dit genre was het Timmerhuis van OMA dat in 
2016 werd onderscheiden met de publieksprijs en ook The 
Muse, een inzending uit 2021 ontworpen door Barcode 
Architects, biedt een nieuw alternatief voor hoog wonen 
met uitkragende terrassen en een gezamenlijke daktuin. 
The Terraced Tower heeft een opvallende verschijning 
waarin globaal drie zones zijn te onderscheiden. De 
onderste volgt de omtrekken van het kantoorgebouw van 
architect Herman Bakker dat hier oorspronkelijk te vinden 
was. De tweede en derde zone tonen een overgang 
naar een meer vierkante contour met rondom individuele 
terrassen van verschillende dieptes. 
De jury ziet een consequent ontworpen gebouw dat 
zich kenmerkt door een zorgvuldige materiaalkeuze 
en detaillering. Zij spreekt haar waardering uit over 
de wijze waarop het gebouw zich vanaf het maaiveld 
manifesteert door de beeldbepalende toepassing van 
houten betimmering aan de onderzijden van de balkons. 
The Terraced Tower biedt hoogwaardig wooncomfort 
voor de stedeling die het zich kan veroorloven, met een 
adembenemend uitzicht over de Nieuwe Maas en de stad 

en een opzet die goed past bij de stedeling met behoefte 
aan privacy.

Maar de meest opzienbarende nieuwbouw tussen de 
inzendingen betreft het Depot Boijmans Van Beuningen. 
Als architectuurstad van Nederland kan Rotterdam 
hiermee een nieuw icoon aan haar collectie toevoegen. 
Hoewel de realisatie een veelbewogen aanloop 
kende waarin zaken als financiering, locatie en functie 
meermalen onder vuur kwamen te liggen, slaagden  
de gezamenlijke opdrachtgevers, architect MVRDV  
en bouwer BAM erin dit opzienbarende bouwwerk  
te realiseren. 
De jury stelt vast dat het Depot geen bezoeker, 
voorbijganger of criticus onberoerd laat. Het dient 
zich aan als een architectonische Anish Kapoor die 
met onnavolgbare verleidingskunst de stad en haar 
bewoners weerspiegelt. Van binnen opent zich een 
adembenemende kristallijnen wereld van glas en trappen 
die de bezoeker van de ene ongebruikelijke ervaring 
naar de andere voert. ‘Het Depot is geen museum’ 
heet het, en in plaats daarvan stelt het gebouw zichzélf 
tentoon, als architectuur geornamenteerd met beroemde 
en ongekende stukken uit de collectie waarop de 
bezoeker een blik gegund wordt. 
De kwaliteiten van het Depot zijn ontegenzeggelijk en 
het bezoek eraan is een avontuur, van de optimistische 
entreezone van John Körmeling, tot de ‘behandelkamers’ 
waar restauratiewerkzaamheden worden verricht, van 
de routing met adembenemende hoogteverschillen en 
glazen bruggen tot het berkenbos met restaurant en 
uitzicht over de stad.
Het ontwerpplezier en architectonisch vakmanschap van 
dit gebouw zijn onweerstaanbaar, en tegelijk kan de jury 
zich niet aan de indruk van een bepaalde decadentie 
onttrekken. Architectonische iconen bieden identiteit 
en spektakel aan de stad en daarvoor heeft ook deze 
jury waardering, maar toch richt zij de aandacht liever 
op andere projecten. Want eerder dan om iconen in 
de traditie van Superdutch vraagt de stad nu om de 
inzet van ontwerpintelligentie, vakmanschap en lef 
voor projecten die tegemoetkomen aan de urgente 
vraagstukken van dit moment. 

Een intelligente en toekomstbestendige stad 

Dat ook inventieve organisatiemodellen kunnen helpen 
bij antwoorden op het urgente woonvraagstuk, bewijst 
 Beheercoöperatie W1555. De jury vindt het interessant 
om te zien hoe dit project verschillende tijdperken met 
elkaar verbindt. De Wolphaertstraat, een straatje met 
vooroorlogse arbeiderswoningen in Charlois, raakte 
rond het jaar 2000 steeds verder in verval. Een aantal 
Rotterdammers op zoek naar ateliers, expositieruimte en 
woningen lieten zich hierdoor niet afschrikken en streek 
er neer, uiteindelijk verenigd in de stichting Nieuwe 
Ateliers Charlois. Met de corporatie die de panden in 
eigendom had, destijds de Nieuwe Unie, nu Woonstad 
Rotterdam, kwamen zij tot afspraken over gebruik en 
beheer. In 2015 wisten de bewoners, inmiddels verenigd 
in de bewonersvereniging W1555 met Woonstad nieuwe 
afspraken te maken over de ontwikkeling van de panden 
tot sociale huurwoningen. Daarbij nam Woonstad 
ontwikkeling en financiering voor haar rekening en deed 
W1555 de verhuur- en beheertaken.
Superuse Studios, specialist in circulair en duurzaam 
bouwen maakte het ontwerp voor de transformatie waarbij 
de portiekontsluiting uit de jaren tachtig is vervangen door 
leefgalerijen aan het binnengebied. Aan de straatkant is 
het architectonische ritme herstelt en bevinden zich  

weer ‘bewoonde ramen’ en enkele collectieve functies 
zoals een ruimte voor dans en yoga, en een ruimte om  
te koken en te eten. Voor de toepassing van hergebruikte 
materialen uit damwanden en glazen bushokjes heeft 
de jury grote waardering vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid, hoewel zij niet overal even enthousiast  
is over de architectonische uitstraling.
De jury spreekt haar bewondering uit voor de 
vindingrijkheid en lange adem van alle betrokken 
partijen. Hier moesten procedures worden omgebogen 
en vaste werkwijzen worden losgelaten om ruimte 
te maken voor informele en creatieve benaderingen. 
Het resultaat is gedragen en doorleefd, en levert een 
belangrijke bijdrage aan het architectonische én sociale 
weefsel van deze buurt. 

 De Groene Kaap is een opmerkelijk grootschalig 
wooncomplex op de Pols van Katendrecht, ontworpen 
door bureau Massa in opdracht van en uitgevoerd door 
Stebru. Op een gebied aan het water van de Maashaven 
verrees een samenhangende en prettige woonbuurt die 
bewijst dat grootschaligheid en woonkwaliteit elkaar niet 
in de weg hoeven te staan. De jury is niet zo overtuigd 
van de enorme variatie aan materialen, vormen en 
thematieken die het complex kenmerkt, maar des te 
meer van de kracht van het totaal. De grote vondst van 
De Groene Kaap is het landschappelijke lint dat het 
project samenbindt tot één geheel, een passende en 
relevante identiteitsdrager. 
Ontworpen door LOLA Landscape Architects in 
samenwerking met Altera dat kennis op het gebied van 
ecosystemen, grond en waterhuishouding inbracht, 

biedt het groene lint een vanzelfsprekende route door 
het gebied. Met ogenschijnlijk gemak voert het pad 
de hoogte in, omringd door bomen, struiken en ander 
groen waarin verblijfsruimten en voortuinen en zelfs een 
moestuin te vinden zijn. Zo worden donkere diepgelegen 
binnenhoven vermeden en is er meteen plaats voor een 
parkeergarage onder het complex. Het hoogste punt van 
de route biedt uitzicht op de Maashaven. 
De jury hecht bijzondere waarde aan de geschiedenis 
van dit initiatief dat al stamt uit 2014. In een woningmarkt 
met een veel bescheidener vraag, leefden destijds 
twijfels over de slagingskans van een project van 
deze omvang. De samenwerkende partijen waren 
er echter van overtuigd dat het landschappelijke lint 
unieke woon- en leefkwaliteit zou toevoegen en het 
project aantrekkelijk en relevant zou maken. En we 
moeten bedenken dat dit een tijd was dat zaken als 
natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en daktuinen 
heel wat minder vanzelfsprekend waren dan nu. Ook 
toen de woningmarkt in sneltreinvaart aantrok en het 
vermoedelijk vrij gemakkelijk zou zijn geweest het 
landschappelijke lint uit het plan te schrappen, heeft 
de opdrachtgever zich aan deze karakteristiek en de 
bijbehorende kosten gecommitteerd. De jury heeft 
grote waardering voor dit project en de initiatiefnemers 
en verleent De Groene Kaap met veel genoegen een 
eervolle vermelding.
Het project Floating Office fascineerde de jury. 
Klimaatadaptatief, biobased en CO2 positief bouwen 
werden hier gecombineerd in een opmerkelijk en tot 
de verbeelding sprekend drijvend bouwwerk. In een 

architectonische kwaliteit 
gecombineerd met een empathische, 
sociaalbewogen aanpak

het Depot laat geen bezoeker, 
voorbijganger of criticus onberoerd
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verbazend traject dat slechts anderhalf jaar in beslag 
nam van schetsontwerp tot oplevering, realiseerde 
Powerhouse Company dit drijvende kantoorgebouw als 
boegbeeld voor het Global Center on Adaptation dat hier 
kantoor houdt.
De jury kijkt met bewondering naar de vanzelfsprekende 
wijze waarop innovatie hier samengaat met 
architectonische kwaliteit. De randvoorwaarden 
hebben geïnspireerd tot een gebouw dat op alle punten 
hoogwaardig is, in ruimtelijke opzet, in binnenklimaat en 
als antwoord op de grote systemische vraagstukken. Op 
een drijflichaam van betonnen bakken, gedimensioneerd 
op de doorvaarbreedte van de Rijnhavenburg, werd een 
houten constructie opgetrokken uit CLT, kruislings verlijmd 
hout. De geprefabriceerde houten onderdelen werden ter 
plaatse geassembleerd en zijn naar wens in de toekomst 
herbruikbaar. Ze volgen een stramien van zes bij zes 
meter in een symmetrische opzet die noodzakelijk is voor 
een drijvend gebouw.
Voor de jury voelt Floating Office Rotterdam als de Tesla-
versie van duurzaam en klimaatadaptief bouwen. Dat 
gaat niet alleen op voor de geavanceerde constructie 
en de architectonische uitstraling van ex- en interieur, 
maar het geldt ook voor de wijze waarop dit gebouw 
zich in sociale zin manifesteert. Als onderkomen voor 
het architectenbureau Powerhouse Company en haar 
ontwikkelpoot RED Company, het high-end restaurant 
Putaine en het Global Center on Adaptation van de VN, 
manifesteert Floating Office Rotterdam zich enigszins 
hautain. Er zijn bordjes die spontane bezoekers moeten 
ontmoedigen en het zwembadje op het drijvende terras is 

ook niet echt bedoeld voor de jeugd van Katendrecht. 
Met dit alles heeft Floating Office Rotterdam een 
nogal privaat karakter gekregen. De jury gelooft dat 
dit ook anders had gekund en spreekt de hoop uit dat 
dit de eerste wordt van een grotere reeks drijvende 
bouwwerken waar op meer onbekommerde en vrije wijze 
gebruik van gemaakt zal kunnen worden. Tegelijk heeft 
zij bewondering voor de inventiviteit en architectonische 
expressie van Floating Office Rotterdam, reden om het te 
onderscheiden met een eervolle vermelding.

Een stad die zorgt voor iedereen 

De vakjury van dit jaar hecht groot belang aan het 
uitgangspunt van Rotterdam als een solidaire stad 
waar voor alle inwoners aandacht en waardering is. In 
dat kader vestigt zij graag de aandacht op het project 
Boulevard Zuid dat weliswaar niet in de juryselectie 
werd opgenomen maar op deze plek toch de aandacht 
verdient. Gemeente Rotterdam, het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid, ondernemers, vastgoedeigenaren, 
veiligheidspartners en andere belanghebbenden 
bundelden hier hun krachten in de Alliantie Hand in Hand. 
Zo werken zij samen aan een transformatie van het 
winkelgebied Beijerlandselaan – Groene Hilledijk, naar 
een ontwerp van Linea architecten. 
De architectonische kwaliteiten van de vooroorlogse 
architectuur staan daar centraal in de transformatie 
waarmee luifels en rolluiken verdwijnen en woningentrees 

weer terugkomen in het gevelbeeld. De jury heeft 
waardering voor deze brede samenwerking en de inzet 
van architectuur als middel om de winkelstraat zowel  
in uitstraling als programmering en veiligheid vooruit  
te brengen.
Ook in andere projecten observeert de jury hoe de 
kracht van architectuur veel verder kan reiken dan 
alleen het gebouw. In de wijk Bloemhof nam corporatie 
Woonstad het initiatief voor de nieuwbouw van christelijke 
bassischool De Sleutel. Het project heeft zijn oorsprong  
in 2015, net voordat de nieuwe regelgeving voor 
corporaties in werking trad waarmee zij zich moesten 
beperken tot de kerntaak van woningbouw. De jury vindt 
dat CBS De Sleutel overtuigend laat zien wat de waarde 
is van een geïntegreerde aanpak van een buurt waarbij 
niet alleen aandacht is voor de woningen, maar ook voor 
voorzieningen en openbare ruimte.
CBS De Sleutel verrees op de plek van het oude 
schoolgebouw als een van de drie scholen rondom een 
centraal plein. Hoewel een van de scholen niet langer 
een onderwijsfunctie heeft, blijft het stedenbouwkundige 
ensemble overeind met de kindercampus, een grote 
groene speelruimte, in het hart. CBS De Sleutel, 
ontworpen door De Zwarte Hond, refereert aan 
de vroegtwintigste-eeuwse baksteenarchitectuur 
in de omgeving, maar onderscheidt zich door 
een monumentale uitstraling die refereert aan de 
Amsterdamse School. De jury spreekt haar waardering uit 
voor het zorgvuldige en mooi gedetailleerde metselwerk 
met de beeldbepalende ‘biezen’ van donker geglazuurde 
baksteen waarin dilatatievoegen en technische 
voorzieningen zijn weggewerkt. 
Zij was enigszins verrast door de sacrale uitstraling 
van dit gebouw die wat gewichtig en ook gesloten 
oogt voor een basisschool, maar realiseert zich dat die 
geslotenheid ook een vorm van geborgenheid met zich 
meebrengt die voor basisschoolleerlingen prettig kan zijn. 
Binnen ontvouwt zich een optimistisch en licht interieur 
waarin ook alle extra functies zoals een speellokaal en 
logopedieruimte zijn ondergebracht. De enthousiaste 
schoolleiding geeft aan dat de school met dit gebouw 
een nieuwe weg is ingeslagen. Er is ruimte en overzicht 
en de kinderen weten waar ze aan toe zijn, wat rust en 
veiligheid biedt en een goede sfeer om in te spelen en 
leren.

Ook het woningbouwproject Malieklos van DP6
architectuurstudio heeft Woonstad als opdrachtgever.
Daarmee verdient de corporatie hier een bijzondere 
vermelding als de drijvende kracht achter maar liefst vijf 
van de tien projecten uit de juryselectie. De jury spreekt 
haar grote bewondering uit voor deze prestatie. 
Malieklos is een woonproject in de wijk Hillesluis en telt 
54 appartementen en 32 eengezinswoningen in de sociale 
huursector. Op papier is Malieklos een aandachtig project
dat getuigt van vakmanschap en aandacht voor kwaliteit. 
Dat de woningen bijvoorbeeld energiezuinig en gasloos 
zijn gebouwd en werden voorzien van zonnepanelen, 
bewijst dat Woonstad haar verantwoordelijkheid neemt 
voor zowel het energievraagstuk als de portemonnee van 
de bewoners. Toch schuilt de ware kracht van dit complex 
in de onontkoombare kwaliteit van de architectonische 
expressie, was de ervaring van de jury bij het bezoek  
aan dit project. 
Het ensemble, bestaande uit een U-vormig blok met 
appartementen en eengezinswoningen en twee rijen 
met eengezinswoningen aan naburige straten, voegt 
zich mooi in het stedenbouwkundig weefsel. Dit wordt 
ondersteund door referenties aan karakteristieken in 
de omringende bebouwing zoals afgeschuinde hoeken, 
plinten en verticale raampartijen. Het project is opgedeeld 

in volumes, gescheiden door terugliggend metselwerk dat 
refereert aan de pandsgewijze opbouw van woonblokken 
in de omgeving.
Opvallend aan Malieklos is de aandacht voor de 
materialen met betonnen plinten en stoepjes met 
ingelegde bakstenen, maar vooral het prachtige in situ 
vervaardigde metselwerk met de beeldbepalende schuine 
neggen. Daarmee onderscheidt dit project zich van de 
vele historiserende woonprojecten die de afgelopen jaren 
in Rotterdamse wijken werden gerealiseerd. Malieklos 
manifesteert zich als een hedendaagse interpretatie 
met een architectonische zorgvuldige verfijning die 
de gebouwen in de omgeving overstijgt. Dat bewijzen 
ook de trappenhuizen waarvan de buitenwanden zijn 
opgetrokken uit opengewerkt Braziliaans metselwerk dat 
in praktische zin zorgt voor ventilatie maar waarvan het 
sferische effect in binnenruimte de grootste kwaliteit is. 
De centrale entree aan de Klosstraat kreeg onverwachte 
allure door de toepassing van flagstones, een 
meeontworpen bankje en een ingebouwde plantenbak. 
Hier wordt thuiskomen een ritueel. 

Malieklos levert het onomstotelijke bewijs dat de beperkte 
budgetten die horen bij sociale woningbouw geen 
belemmering hoeven te vormen voor het realiseren van 
hoogwaardige architectuur. Dat is niet alleen waardevol 
voor de blije en trotse bewoners maar ook voor de buurt, 
omdat de uitstraling van Malieklos doorwerkt in de hele 
omgeving. Hier laat Rotterdam zien verder te kijken 
dan de architectonische iconen die de stad rijk is en 
aandacht te hebben voor een geïntegreerde stad met 
ruimte en mogelijkheden voor iedereen. Genereuze en 
optimistische sociale woningbouw die op alle fronten 
kwaliteit uitstraalt, zegt de vakjury. Zo moet het! Met 
groot genoegen bekroont zij Malieklos met de Rotterdam 
Architectuurprijs 2022.

De vakjury van 2022 met v.l.n.r. boven: Mark van de Velde, Christopher de Vries, onder: Lorenzo Elstak, Lara Schrijver en Eline Strijkers

Floating Office Rotterdam is de 
Tesla-versie van duurzaam en 
klimaatadaptief bouwen

genereuze en optimistische sociale 
woningbouw die op alle fronten 

kwaliteit uitstraalt
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Ook deze editie kon iedereen die Rotterdam als architectuurstad een warm hart toedraagt, 
weer stemmen voor de publieksprijs. Uit 36 inzendingen selecteerde de vakjury tien 
bouwwerken die samen de kwaliteit van de Rotterdamse architectuur in haar volle breedte 
in beeld brengen. Op deze projecten kon het publiek zijn stem uitbrengen. 

Van een heel andere orde is het project dat de tweede plek 
wist te behalen, Welschen 2. Bij deze transformatie van 
een Overschiese woonbuurt draait het om vakmanschap 
en liefdevolle aandacht voor bescheiden budgetten. 
Het naoorlogse project naar ontwerp van architect Lotte 
Stam-Beese werd ooit opgetrokken in het bouwsysteem 
Welschen, een van de prefabsystemen die tijdens de 
wederopbouw werden ingezet om snel woningen te 
kunnen bouwen. En hoewel het dus gaat om ‘architectuur 
uit de fabriek’ had Welschen zowel in maatvoering als 
uitstraling een bepaalde kwaliteit en verfijning. Daar was 
lange tijd geen oog voor en toen het buurtje in de jaren 
tachtig toe was aan een renovatie, zijn de gevels achter 
liefdeloze beplating verdwenen.
Met een gefaseerde transformatie brengen opdrachtgever 
Woonstad en Vanschagen Architecten hier oude 
kwaliteiten terug en voegen ze nieuwe toe. De beplating 
heeft plaatsgemaakt voor bakstenen gevels, terwijl de 
portieken weer als herkenbare entrees zijn teruggebracht. 
Met een landschappelijke inrichting van de ruimtes tussen 
de bouwstroken wordt het buurtje samengesmeed tot één 
geheel. Dat doet niet alleen recht aan de architectuur maar 
ook aan de hechte gemeenschap van bewoners waarvan 
de meeste in de gerenoveerde woningen terugkeren. In 
de bestaande gebouwen zijn mogelijkheden gevonden 
om een rijk woonprogramma te realiseren waaronder ook 
appartementen voor begeleid wonen. Voor dat laatste 
werd samengewerkt met Pameijer, een Rotterdamse 
organisatie die kwetsbare mensen met psychosociale of 
psychiatrische problemen ondersteunt. 

Depot Boijmans Van Beuningen

Welschen 2De stem van het publiek

de winnaar: Depot Boijmans Van Beuningen

weerspiegeling van de vooruitstrevendheid van Rotterdam’. 
Depot Boijmans Van Beuningen ‘houdt Rotterdam een 
spiegel voor’ en zet aan tot poëtische mijmeringen zoals 
deze: ‘We leven in een chaotische wereld, iets wat je in de 
weerspiegeling van het Depot goed kan waarnemen. Maar als 
je stil staat voor dit prachtige gebouw en je ziet jezelf, ervaar je 
ook een verstilling.’ 

Over de architectonische kwaliteiten van Welschen 2 
zijn de stemmers erg enthousiast. Iemand schrijft: ‘Veel 
mensen wilden de blokken slopen, maar wat ben ik blij dat 
ze behouden zijn gebleven. Het verschil tussen oud en 
nieuw is gigantisch groot en tegelijkertijd is de stijl van net 
na de oorlog helemaal behouden gebleven – misschien 
zelfs verbeterd.’ En een buurtbewoner schrijft: ‘Ik woon 
vlakbij Welschen, aan de andere kant van de brug. Wat is 
het een genot voor het oog, telkens als ik langsloop.’
Dat gekozen is voor renovatie in plaats van sloop-
nieuwbouw wordt ook gezien als een sterke keuze. Deze 
stemmer schrijft: ‘Dit is een voorbeeld van een geslaagde 
aanpak van vroegnaoorlogse portiekflats waar er veel van 
zijn in Nederland. Het complex is nu toekomstbestendig 
terwijl met renovatie het milieu wordt ontlast door weinig 
bouwafval en hergebruik van het casco.’ En een andere: 
‘Mooie architectuur, bijzonder verhaal. Dat recyclen beter 
is dan nieuwbouw, is natuurlijk ook hét verhaal van de 
toekomst. Hier kan en zal de rest van Nederland een 
voorbeeld aan gaan nemen.’ 
Daarnaast werden de sociale aspecten van deze renovatie 
in veel motivaties aangehaald. Een stemmer schrijft: ‘Mooi 
hoe sociale structuren in stand blijven en oude blokken 
een prachtig nieuw leven krijgen’. Een bewoner die in een 
nieuwe woning terugkeerde schrijft: ‘Ik wilde heel graag in 
mijn ‘oude’ buurtje blijven wonen. Deze ‘nieuwe’ woningen 
zien er prachtig uit en voldoen goed aan mijn woonwensen. 
Ook het gemengde wonen met cliënten van Pameijer 
bevalt me prima. Dat is in mijn ogen een goed concept.’ 
Iemand anders roemt het project als ‘honderd procent 
sociaal, zonder stigmatiserend beeld van sociale huur.’

tweede plaats: Welschen 2

Ook over de unieke combinatie van functie en gebouw 
spreken veel stemmers hun lof uit. ‘Te gek hoe een kluis 
vol met kunst een attractie, eyecatcher en hotspot kan 
zijn’ schrijft een van de stemmers en een ander zegt het 
nog bondiger: ‘Kunst bewaard in kunst’. Uit de motivaties 
van de stemmers spreekt enthousiasme en trots. Depot 
Boijmans Van Beuningen is ‘de perfecte representatie van 
Rotterdam, en een gebouw dat nooit gaat vervelen.’

Eens in de zoveel jaar verrijst in Rotterdam een 
nieuw icoon dat de internationale faam van deze 
architectuurstad kracht bijzet. Depot Boijmans Van 
Beuningen is zo’n icoon en werd dit jaar door het publiek 
gekozen als de winnaar van de Publieksprijs 2022.
Als een reusachtige kerstbal weerspiegelt het 
komvormige gebouw in het Museumpark de stad 
en de mensen. Het ontwerp voor Depot Boijmans 
Van Beuningen jongleert op verbluffende wijze met 
randvoorwaarden, wensen en eisen en zet daarbij 
alle associaties behorend bij het begrip ‘depot’ op hun 
kop. Dit depot is geen onbeduidende opslag die alleen 
toegankelijk is voor medewerkers met het juiste pasje, 
maar een feestelijk gebouw dat alle blikken wil vangen 
en zijn bezoekers met open armen verwelkomt. 
Of een dergelijk bouwwerk überhaupt passend was voor 
deze plek, is onderwerp van felle discussie geweest. 
Het vaardige antwoord van MVRDV was het ontwerp 
van een gebouw dat zichzelf op demonstratieve wijze 
wegcijfert: voor de kleinst mogelijke footprint op de 
grond werd op het dak een stukje park teruggegeven, 
en met zijn spiegelende gevels gaat het gebouw op in 

de omgeving. Tegelijk zijn al deze elementen ook juist de 
blikvangers van het Depot, een gebouw dus dat schittert 
in aanwezigheid.
Terwijl het moment van oplevering naderde, begonnen 
bezwaren en kritiek op het gebouw te verstommen om 
plaats te maken voor verwondering en applaus. De 
constante stroom van bezoekers die zich klimmend, 
dalend en voor selfies poserend een weg baant door de 
bedwelmende glazen kloof in het hart van dit gebouw, 
vormt daarvan het beste bewijs. 
Met dit alles is Rotterdam een icoon rijker en dat vindt ook 
het publiek. Een stemmer schrijft: ‘Het depot mag eigenlijk 
geen bouwwerk genoemd worden maar een icoon 
voor Rotterdam. Gedurfd, zeer opvallend, innovatief en 
passend bij de ambities van de stad Rotterdam.’ Anderen 
noemen het ‘architectuur van wereldklasse’ en ‘een 
internationaal architecturaal statement’.
De spiegelende gevel wist stemmers te inspireren tot 
de prachtigste motivaties. Iemand schrijft: ‘Imponerend 
en intimiderend, kracht en pracht aaneengesmeed. 
Voor de één een lachspiegel, voor de ander een vat vol 
zelfreflectie’. En iemand anders roemt het gebouw als ‘een 
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Veel stemmen gingen dit jaar ook naar Beheer-
coöperatie W1555, een project dat een nieuwe vorm 
van opdrachtgeverschap combineert met duurzame 
architectuur op basis van recycling. W1555 bevindt 
zich aan de Wolphaertstraat, een vooroorlogs 
straatje met arbeiderswoningen in Charlois. Toen 
het steeds verder in verval raakte, zag een groep 
Rotterdammers op zoek naar ateliers, expositieruimte 
en woningen hier mogelijkheden. Met de corporatie 
die de panden in eigendom had, destijds de Nieuwe 
Unie, tegenwoordig Woonstad Rotterdam, kwamen zij 
tot afspraken over gebruik en beheer. In 2015 zetten 
zij de volgende stap als bewonersvereniging W1555. 
Met Woonstad sloten zij een overeenkomst voor 
een verbouwing tot sociale huurwoningen met extra 
voorzieningen. Daarbij nam Woonstad ontwikkeling 
en financiering voor haar rekening en deed W1555 de 
verhuur- en beheertaken.
Architectenbureau Superuse Studios, specialist in 
circulair en duurzaam bouwen, tekende voor een 
transformatie waarmee het oude gevelbeeld in de straat 
is teruggebracht. Daarbij werd de portiekontsluiting uit 
de jaren tachtig vervangen door leefgalerijen aan een 
collectief binnengebied. Voor deze transformatie zijn 
hergebruikte materialen ingezet, onder meer afkomstig 
uit damwanden en glazen bushokjes. 
De stemmers spreken hun waardering uit voor de 
wijze waarop sociale huisvesting, coöperatief initiatief 
en duurzame architectuur hier zijn geïntegreerd in een 
project dat betekenis heeft voor de hele buurt. Een 
stemmer schrijft: ‘Goede samenwerking, vertrouwen 
en directe betrokkenheid van bewoners levert hier 
een duurzame, aantrekkelijke woonomgeving op.’ 

Een ander: ‘Geen nieuwbouw maar opwaarderen van 
het bestaande. Met name wijken als Charlois kunnen 
zo hun eigen karakter behouden en versterken.’ En: 
‘Betaalbaar wonen is zo belangrijk. Samen werken 
aan de woonruimte schept binding tussen mensen 
en woonomgeving. Collectieve en coöperatieve 
woonvormen hebben de toekomst.’
Over het circulair bouwen wordt bewonderend 
gesproken. ‘Dit is waar de hedendaagse steden 
en onze economieën om zitten te springen. Met 
hergebruikte materialen oude woningen tot leven 
wekken. Hulde’, schrijft een stemmer. Nog een 
stemmer schrijft: ‘Hergebruik is altijd beter dan sloop-
nieuwbouw, collectief hergebruik is nog beter.’
De samenwerking tussen bewoners, corporatie en 
architect wordt door velen gezien als een kans voor 
de toekomst. Een stemmer schrijft: ‘Out of the box 
gedacht. Mooi dat dergelijke kleinschalige projecten 
ook gerespecteerd en gezien worden. Ze dienen 
andere partijen tot inspiratie.’ En een andere stemmer 
plaatst het project in de context van dit moment: ‘In 
een tijd van groeiende inkomensverschillen, stijgende 
huizenprijzen, een afkalvende huursector, onbetaalbare 
koopwoningen en huiverige hypotheekverstrekkers, 
is het goed te zien dat er nog een alternatief bestaat. 
Dat men hierbij zelfs kans ziet voor aansprekende 
architectuur verdient alle lof.’ Een stemmer vat het 
nog eens samen: ‘Succesvol op verschillende punten: 
de locatie op Zuid waar aandacht aan ontwikkeling 
moet worden geschonken, de nieuwe manier van 
samenwerken tussen Woonstad Rotterdam en een 
bewonersvereniging met inbreng, circulair verbouwen 
van bestaande panden. Complimenten.’

Beheercoöperatie W1555

derde plaats: Beheercoöperatie W1555
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