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Rotterdam Architectuurprijs 2017
Herinneringgevers
Elke Rotterdammer heeft wel een favoriete plek of gebouw in de stad. Bij mij staat op nummer een
Hotel New York. Qua architectuur vind ik het niet eens zozeer het mooiste gebouw, maar het gaat om het
speciale gevoel dat ik krijg als ik er ben, om het verhaal erachter. Want Hotel New York – het oude
directiegebouw van de Holland-Amerika Lijn – staat voor mij symbool voor de tijd dat ik als stuurman op de
grote vaart zat, en toen ik voor het eerst voet aan wal zette in Rotterdam en de stad leerde kennen. Noem het
een mengsel van nostalgie en mijn Rotterdamgevoel. Dat vind ik nou het interessante aan architectuur:
het heeft de kracht om je te raken, iets in je op te roepen, en je herinneringen te geven.
Bij de inzendingen door professionals en publiek voor de Rotterdam Architectuurprijs 2017 zitten dit jaar
weer veel prachtige projecten – allemaal projecten met de potentie om iets speciaals op te roepen bij de
Rotterdammer of bezoeker van onze stad. Een paar dingen vallen op als je naar de shortlist kijkt.
Zo zitten er dit keer geen kersverse iconen of skylinebepalers bij als het Centraal Station, het Timmerhuis of
de Markthal. En dat is helemaal niet erg – dat is juist mooi. Het dwingt je om na te denken wat naast groot en
groots nog meer telt bij het maken van een stad. Bijvoorbeeld nieuw leven blazen in een vergeten stuk straat,
of wederopbouwerfgoed een tweede kans geven – iets wat misschien zelfs moeilijker is dan een fonkelnieuw icoon neerzetten. En vaak gaat het om projecten waarbij de eindgebruikers zelf de initiatiefnemers zijn
en onvervalst Rotterdams ondernemerschap tonen, en daarmee hun eigen stad dus vormgeven.
Wat ook in het oog springt: bij de shortlist van tien projecten zit maar één project op Rotterdam-Zuid. Zegt dat
wat over de vernieuwing – of het gebrek daaraan – op Zuid? In ieder geval lijkt het me een weerspiegeling van
de opgave die we nog steeds hebben om de enorme hoeveelheid verborgen kansen, energie en schoonheid
op Zuid beter aan te boren. En dat doen we dan ook met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de
gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Net zolang tot Zuid de rechter-Maasoever overtreft in inzendingen voor
de Rotterdam Architectuurprijs...
Verder valt op dat het aantal stemmers voor de publieksprijs van jaar tot jaar maar blijft doorgroeien.
Dat verheugt me, want het betekent dat onze Rotterdamse architectuur bij steeds meer mensen leeft.
Aan alle stemmers: dank u wel! En dank aan organisator AIR, en aan de juryleden voor uw werk om een
professioneel oordeel te vellen over de nieuwe architectuur van Rotterdam.
Initiatief:

Samenstelling, productie en redactie:

Maar natuurlijk vooral ook bedankt aan alle opdrachtgevers, architecten en bouwers voor wat u samen hebt
gemaakt in onze stad. En voor wie geen prijs heeft binnengehaald: voor heel veel mensen hebt u wel
gewonnen, omdat uw architectuur hun nieuwe herinneringen zal geven.

Robert Simons
wethouder Stedelijke ontwikkeling en integratie

Projectleiding, redactie en juryrapport: Catja Edens
Vormgeving: stoopmanvos
Fotografie: Frank Hanswijk m.u.v.
Matryoshka House: Noortje Knulst
Kaart: ZUS (Zones Urbaines Sensibles)
Druk- en bindwerk: Veenman+
© Alle auteurs en fotograaf 2017
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01 Gemaal Essenburgsingel
Architect: Mari Baauw, Royal
Haskoning DHV Opdrachtgever: Hoogheemraadschap
van Schieland en Krimpenerwaard Bouwer: M.J. Oomen
02 Noordbest
Architect: Ruoff Architecten
Opdrachtgever: Woonstad
Rotterdam Bouwer: Slokker
Bouwgroep
03 BlueCity 010 Offices
Architect: Floris Schiferli,
Superuse Studios Opdrachtgever: BlueCity Bouwer:
Jasper Sluimer, Bik Bouw
04 Penthouses Oostplein
Architect: LG Architecten
Opdrachtgever: Groot in Vastgoed Bouwer: O.K. Timmerwerken
05 21 energieneutrale
huurwoningen
Architect: Venster Architekten
Opdrachtgever: Woonstad
Rotterdam Bouwer: Van Wijnen
06 Hefkwartier
Architect: Inbo architecten
Opdrachtgever: vof Hefkwartier, AM en Dura Vermeer
Bouwer: Dura Vermeer
07 Schielandshuis
Architect: MARS interieurarchitecten Opdrachtgever:
Rotterdam Partners Bouwer:
E.J. Bouwmeester
08 Grotekerkplein
Opdrachtgever: Gemeente
Rotterdam Opdrachtgever:
B&W Rotterdam Bouwer:
Stadsbeheer
09 Koninklijke Auris Groep
Architect: Ector Hoogstad
Architecten Opdrachtgever:
Koninklijke Auris Groep
Bouwer: Van Zanten Bouw
10 Bezoekerscentrum
Maastunnel
Architect: Jesse Debets
Opdrachtgever: Gemeente
Rotterdam Bouwer: Gijsbert
& Hout
11 Kantoor Compass
Infrastructuur
Architect: HDK Architecten
Opdrachtgever: Compass Infrastructuur Nederland Bouwer:
Bestbouw
12 Buitengewoon Bajonet
Architect: Faro Architecten
Opdrachtgever: Woonstad
Rotterdam
13 Olympusflat
Architect: A3 Architecten
Opdrachtgever: VVE Olympusflat Bouwer: Van Omme &
De Groot

14 STC Campus Waalhaven
Architect: DP6 architectuurstudio Opdrachtgever:
Stichting STC-groep Bouwer:
Build2Learn Rotterdam
15 Melissantstraat
Architect: A3 Architecten
Opdrachtgever: Woonstad
Rotterdam Bouwer: Slokker
Bouwgroep
16 Jonker Lofts
Architect: Broos de Bruijn architecten Opdrachtgever: Maelion
Bouwer: Maelion
17 Beach Villa’s
Architect: F. van der Laan
Architectuur en Bouwkunde
Opdrachtgever: KSR Bouwer:
Boksman
18 Zadkine Technikon
Architect: RoosRos Architecten
Opdrachtgever: Zadkine
Bouwer: Dura Vermeer
19 Woningen De Fluwelen
Weide
Architect: Bedaux de Brouwer
Architecten Opdrachtgever:
Synchroon Bouwer: Niersman
20 Apollo Tandheelkunde
Architect: zoarchitecten &
wearearchitects Opdrachtgever: Özge en Abdollah
Abkhezr Bouwer: Ciolina
21 Dakopbouw Oostmaaslaan
Architect: BrandBBA I BBA
Architecten Opdrachtgever:
Fam. Van der Woude Bouwer:
Drechtsteden Bouw
22 Café Weena
Architect: Heineken Interior
Design/Ferry Tabeling en
Tamara de Jong Opdrachtgever: Ron de Jong Bouwer:
P. Wuisterbouw
23 Parkzicht
Architect: JSA | jeroen schipper
architecten Opdrachtgever:
Libeton & Partners Woningontwikkeling i.s.m. Nieuw Vastgoed Bouwer: Bouwbedrijf
De Langen & van den Berg
24 Hendrik de Keyser
Architect: Kühne & Co Architektenburo Opdrachtgever: Havensteder Bouwer: Van Wijnen
25 CPO Hooidrift
Architect: SUBoffice architecten; technische uitwerking en
bouwbegeleiding: biq architecten Opdrachtgever: VVO Hooidrift Bouwer: Bolton
26 Charcoal House
Architect: Werkstatt
Opdrachtgever: Privaat
Bouwer: Mattone

27 Geldersestraat
Architect:
BTR architectuur+bouwkunde
Opdrachtgever: Woonstad
Rotterdam Bouwer: Bouwbedrijf Bakker Arkel
28 Schieoevers Blok 1
Architect: DP6 architectuurstudio Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam Bouwer: Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen
29 Stadswoningen
Aegidiusstraat
Architect: Alexander Nowotny
Opdrachtgever: ABB Ontwikkeling Bouwer: ABB
30 Matryoshka House
Architect: Shift architecture
urbanism & Makina Opdrachtgever: Privaat Bouwer:
13Speciaal & Ben Werkt
31 African Inn
Architect:
BTR architectuur+bouwkunde
Opdrachtgever: Vestia
Bouwer: Van Omme &
De Groot
32 De Nieuwe Boompjes
Architect: 01-10 architecten
Opdrachtgever: COD
Bouwer: Pleijsier Bouw
33 Hof aan de Hef
Architect: Geusebroek Verheij
Architecten Opdrachtgever:
Woonstad Rotterdam
Bouwer: Waal
34 skinnySCAR
Architect: Huis: Gwendolyn
Huisman en Marijn Boterman
Studie: SCARchitecture JagerJanssen architecten BNA
Opdrachtgever: Gwendolyn
Huisman en Marijn Boterman
Bouwer: H&B Bouw
35 Universiteitsbibliotheek
Erasmus Universiteit
Rotterdam
Architect: Defesche van den
Putte Opdrachtgever: Erasmus
Universiteit Rotterdam
Bouwer: Dura Vermeer
36 Stad in de Maak
Architect: Stad in de Maak
bewoners en gebruikers
Opdrachtgever: Stad in de
Maak (i.s.m. Havensteder)
Bouwer: Stad in de Maak bewoners, gebruikers en vrienden
37 At Home
Architect: ExS Architects
Opdrachtgever: M. Benschop
en L. Bosschaart Bouwer:
WandS (huis), Van Schie
(fundering)
38 Villa Currie
Architect: HP Architecten
Opdrachtgever: Curtessi & van
Riemsdijk Bouwer: Koelman

39 Woonhuis Ralph en Petra
Architect: Ralph Doggen
Opdrachtgever: Ralph Doggen
en Petra de Boks Bouwer:
Bouw- en Aannemingsbedrijf
Ernst Abbas
40 Buitenhuis Kralingen
Architect: Stefan Prins
Opdrachtgever: Fam. Prins
Bouwer: Van Herk Bouw
41 Kavel 5
Architect: architectenbureau di’t
Opdrachtgever:
Kremer&Oversteeg Bouwer:
AGCJ Van Breda
42 Het Industriegebouw
Architect: Nieuwpoort&Luteijn,
MVRDV, Piet Hein Eek, IWT;
designers: Studio Beige,
Modiste en OD-V Opdrachtgever: Luuk Schotsman
Bouwer: Raymond Heijnen,
Studio Olivier, Corradi, Xebon
Meubelmaker, Timmer- en
onderhoudsbedrijf Ger van
den Berg
43 Groos Concept Store
Architect: MVRDV Opdrachtgever: Groos Rotterdam
Bouwer: Goudsesingel
Onderhoud
44 MVRDV House
Architect: MVRDV
Opdrachtgever: MVRDV
Bouwer: Goudsesingel
Onderhoud

zie ook: www.rotterdamarchitectuurprijs.nl
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Rotterdam Architectuurprijs 2017 shortlist

Rotterdam Architectuurprijs 2017
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het
stadhuis werden op 20 december
2017 de juryprijs en de publieksprijs van de Rotterdam
Architectuurprijs uitgereikt.

Stad in de Maak

CPO Hooidrift

skinnySCAR

Het Industriegebouw

Buitenhuis Kralingen

BlueCity 010 Offices

Universiteitsbibliotheek
Erasmus Universiteit

Melissantstraat

Matryoshka House

De vakjury heeft zich gebogen over
de longlist van 44 inzendingen en de
bijbehorende dossiers met teksten,
tekeningen en andere beelden.
Daaruit selecteerde zij een shortlist
van tien projecten die de actuele
kwaliteit van de architectuur in
Rotterdam het beste laten zien.
Hieronder zijn opzienbarende
gebouwtransformaties, nieuwbouw
in de negentiende-eeuwse wijken,
woningen die Rotterdammers in
privaat opdrachtgeverschap realiseerden en meer. Van 5 november tot
5 december 2017 kon het publiek zijn
stem uitbrengen op deze projecten.
De jury wees uit de shortlist twee
eervolle vermeldingen en een winnaar aan.
Voor de prijs kwamen alle gebouwen
in aanmerking die tussen 1 juli 2016
en 1 juli 2017 in Rotterdam in
gebruik zijn genomen. De site
www.rotterdamarchitectuurprijs.nl
vormt het geheugen van de prijs en
biedt een schat aan informatie over
actuele architectuur in de stad
Rotterdam, inzichtelijk gemaakt door
middel van kaarten, foto’s en projectinformatie. Hier zijn ook alle juryrapporten te downloaden

Jonker Lofts
De Rotterdam Architectuurprijs is
een initiatief van de gemeente
Rotterdam en komt voort uit de architectuurnota Architectuur en
Rotterdam. Architectuur als drijvende kracht voor de ontwikkeling van
de stad (2010). De architectuurnota is
een uitwerking van de Stadsvisie,
ruimtelijke ontwikkelingsstrategie
2030 waarin de gemeente uitspreekt
dat architectuur en cultureel erfgoed
de verdere ontwikkeling van de stad
doorslaggevend kunnen stimuleren.
De Rotterdam Architectuurprijs is
een onafhankelijke prijs voor de stad
Rotterdam en wordt georganiseerd
door AIR, het architectuurcentrum
van Rotterdam.
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De jury van de Rotterdam
Architectuurprijs 2017 bestaat uit:
Chris van Langen (voorzitter)
Van Langen is directeur van de
Rotterdamse Academie van
Bouwkunst (RAvB). Vanuit zijn kennis
van architectuur en architectuurtheorie heeft hij zicht op grotere ontwikkelingen en lange lijnen in de ontwikkeling van de stad en het ruimtelijk
ontwerp. Van Langen beschikt daarbij
over een omvangrijk referentiekader
uit de vakliteratuur, zijn reizen en de
(onderwijs)praktijk.
'Binnen het onderwijs leg ik grote
nadruk op de rol en betekenis van
het ontwerpmatig denken en
handelen bij het tegemoet treden
van prangende maatschappelijke
vraagstukken.'
Gus Tielens
Tielens is architect en samen met
Mike Korth oprichter van korth tielens architecten in Amsterdam. Haar
bureau is werkzaam in architectuur,
publieke ruimte en infrastructuur.
Naast haar werk als architect is
Tielens actief in het onderwijs, in
architectuurjury's en kwaliteitsteams.
In authentieke en rake bewoordingen
weet zij over te brengen waar het in
de architectuur om gaat.
‘Ik ben supergeïnteresseerd in
Rotterdam als ruimte. Als ik door
de stad loop zie ik de gedachten
die architecten gehad hebben over
hun gebouw en hoe al die gebouwen samen de stad vormen. Ik hou
van de combinatie van pogingen
tot orde en de verleidelijke chaos.’
Tom Frantzen
Frantzen is architect en opereert
vanuit zijn bureau FRANTZEN et al
architecten. Daarnaast is hij oprichter
van Lemniskade Projecten waarmee
hij zich richt op projectontwikkeling.
Ook is hij actief in onderwijs en welstand. Als architect is Frantzen een
vernieuwer in de manier waarop hij
als architect-ontwikkelaar inhoud
geeft aan zijn vak, maar ook wat
betreft de ruimtelijkheid en technische aspecten van zijn werk.

‘Voor mij gaat kwaliteit boven
kwantiteit en door de gebouwen
die ik ontwerp zoveel mogelijk zelf
te ontwikkelen heb ik die kwaliteit
in eigen hand. Daarbij hecht ik veel
waarde aan de flexibiliteit van
gebouwen zodat ze tot in de verre
toekomst bruikbaar blijven.’
Arna Mackic
Mackic is medeoprichter van
Studio L A en hoofd van de afdeling
Architectonische Vormgeving op de
Gerrit Rietveld Academie. Dit jaar
won zij de Maaskantprijs voor Jonge
Architecten. Mackic is een eigenzinnig denker, een ontwerper van de
jongste generatie die zich kenmerkt
door een internationaal werkveld.
Haar werk reflecteert een mondiale
realiteit waarin identiteit op basis van
nationaliteit, stad of maatschappelijke groep van steeds groter belang is.
‘Je hebt als architect een maatschappelijke taak, omdat je altijd
plekken, gebouwen, ruimtes
vormgeeft waar verschillende
mensen gebruik van maken.
Met het ontwerp kun je beïnvloeden hoe anderen zich tot elkaar
verhouden. Je ontwerpt uiteindelijk een maatschappelijk proces.’
Thom Aussems
Sinds 1995 is Aussems directeur van
corporatie Sint Trudo. Daar houdt hij
zich vooral bezig met transformatie
van industrieel erfgoed zoals Strijp S
en de Lichttoren, maar ook stedelijke
vernieuwing en de transformatie van
religieus en agrarisch vastgoed.
Aussems ziet de stad niet als een
verzameling losse opgaven, uit te
drukken in cijfers en aantallen, maar
als een humaan, samenhangend
geheel.
‘Werken aan de stad, that’s a
people’s story.’
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JURYPRIJS

De oogst van 44 projecten is in omvang kleiner dan de
jury had verwacht. Rotterdam heeft een imago opgebouwd van dynamiek, grootsheid en meeslependheid.
Daartegen afgezet vond de jury de hoeveelheid inzendingen voor de prijs, de omvang van het gebouwde
volume dat is gerealiseerd, nogal bescheiden. Het roept
bij haar de vraag op of de stedelijke dynamiek van
Rotterdam niet gebaat zou zijn bij extra impulsen, bijvoorbeeld in de vorm van stimuleringsbeleid of versoepeling van bepaalde regels en voorschriften. Zeker
Rotterdam Zuid, dat ook deze editie een opmerkelijk
klein aandeel heeft in de lijst van inzendingen, zou kunnen profiteren van meer aanmoedigend beleid.
Over de betrokkenheid en de zucht tot vernieuwing
die uit veel van de projecten spreekt, is de jury erg
enthousiast. Moed, doorzettingsvermogen en liefde
voor de stad, dat zijn de woorden waarmee zij de oogst
van dit jaar karakteriseert. Een groot deel van de 44
inzendingen getuigt van een persoonlijke betrokkenheid
bij de stad. Ook is duidelijk dat de projecten vaak intensief en met plezier worden gebruikt en van betekenis
zijn voor hun omgeving. Wat heb ik Rotterdam te bieden, wat kan Rotterdam mij bieden, waar liggen nieuwe
kansen en nog onontdekte mogelijkheden? Het zijn vragen die aan de basis liggen van veel van de inzendingen.

Zou de stedelijke dynamiek
gebaat zijn bij extra impulsen?
De jury van links naar rechts: Chris van Langen (voorzitter), Tom Frantzen, Arna Mackic, Gus Tielens en Thom Aussems

Moed, doorzettingsvermogen
en liefde voor de stad
Juryrapport Rotterdam Architectuurprijs 2017

Op een donderdagmiddag in november wandelt de
jury door het voormalige zwemparadijs Tropicana.
Nadat de kantoren van BlueCity als inzending voor
de Rotterdam Architectuurprijs zijn bekeken, neemt
de jury een kijkje in de rest van het gebouw. In een
grote hal liggen de baden van weleer. Er zijn kleine
en grote bassins, rustieke muurtjes van gemetselde
keien, vloeren en wanden zijn betegeld, het dak is
van glas. Eens renden hier kinderen rond om nog
eens van de glijbaan te gaan. Nu staan de baden
droog en is de ruimte gevuld met steigers. Het biedt
een intrigerende aanblik die het beeld oproept van
een archeologische vindplaats. De vraag dient zich
aan welke schatten het voormalige zwemparadijs
nog meer in zich bergt. Welke mogelijkheden voor
8

transformatie en nieuwe vormen van gebruik
vallen er in dit gebouw nog allemaal te ontdekken?
En hoe zal het er over tien of twintig jaar bij liggen?
Eigenlijk is Tropicana een onweerstaanbare
metafoor voor Rotterdam als geheel. Beide bieden
ze een fascinerende uitdaging. Het zijn het geen
onaantastbare architectonische schoonheden maar
karaktervolle verschijningen die uitdagen tot plannen en ideeën. En voor beide is op dit moment een
ontdekkingstocht bezig naar nieuwe mogelijkheden
om verder te werken op basis van het bestaande.
Want wat is eigenlijk de waarde van het bestaande
Rotterdam? Hoe kunnen we daaraan verder bouwen? Voor wie kan de stad iets betekenen? En wie
kan er iets betekenen voor de stad?

De jury vond het een avontuur om zich in de lijst te
verdiepen. Uit het totaal van inzendingen selecteerde zij
een shortlist van tien die de kwaliteit van alles wat er in
2016/2017 in Rotterdam is gebouwd het beste in beeld
brengt. Aan zes daarvan bracht zij een bezoek en daarvan wees zij er uiteindelijk twee aan voor een eervolle
vermelding en een als winnaar. In dit proces stelde de
jury zichzelf telkens de vraag: wat is voorbeeldstellend?
Wat zijn de projecten die initiatiefnemers, bestuurders
en gebruikers kunnen inspireren en de ogen kunnen
openen voor de mogelijkheden die architectuur te
bieden heeft? Bij welke bouwwerken kun je zeggen:
‘Goed zo, Rotterdam. Zo moet het!’?
In de gevarieerde oogst tekenen zich enkele lijnen
af. Het gaat om ontwikkelingen die blijkbaar gaande zijn
in Rotterdam, aandachtspunten en tendensen die telkens opnieuw de kop opsteken en ons iets kunnen
zeggen over hoe het is met Rotterdam en wat er speelt
in de stad.

Nostalgie en vernieuwing
Het eerste wat opvalt is dat er wordt doorgebouwd op
de bestaande stad. Het is een tendens die al enkele
jaren kleur geeft aan de inzendingen voor de Rotterdam
Architectuurprijs. Zo zagen we ook in vorige edities al
veel projecten voorbijkomen die de negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse wijken aanvullen en
invullen. Dit jaar zijn het er meer dan ooit. Noordbest in

Rotterdam Noord, het project Aegidiusstraat in
Kralingen, Wonen aan de Hef op het Noordereiland,
Hefkwartier in Feijenoord en 21 energieneutrale woningen in Spangen. Hier worden moderne bouwmethodes
gecombineerd met materialen als baksteen en beton
die aansluiten op de negentiende-eeuwse omgeving.
Zo kunnen woningen worden toegevoegd die voldoen
aan hedendaagse eisen op het gebied van ruimte en
energieverbruik, terwijl ze de aanblik van deze wijken
niet verstoren. De jury constateert daarin een zekere
nostalgie. Zij ziet een gerationaliseerde romantiek die
weliswaar bijdraagt aan het behoud van een waardevol
bestaand beeld van deze wijken, maar toch vooral terugkijkt en daardoor minder architectonische vernieuwing
in zich draagt en zich niet echt uitspreekt over het
wonen in de 21e eeuw.

De jury ziet een gerationaliseerde romantiek
Dit is anders in het geval van CPO Hooidrift, een
nieuwe rij woningen in een negentiende-eeuwse buurt
in Rotterdam West, tot stand gekomen op basis van
collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo).
Interessant is dat de omgeving hier niet als letterlijke
inspiratiebron is ingezet. Ze bood een basis voor de
keuze van materialen – ook hier overwegend baksteen,
aangevuld met hout en natuursteen – en voor een set
van architectonische ‘regels’ die voor het ontwerp van
alle woningen is ingezet. Het resultaat is een ontegenzeglijk hedendaags project dat door zijn maatvoering en
dimensionering wonderwel past in zijn omgeving.
Reden voor een plek op de shortlist.

Jaren vijftig en zestig als
nieuwe smaakmaker
Ook wordt in Rotterdam volop doorgebouwd op het erfgoed uit de jaren vijftig tot tachtig – misschien wel harder dan ooit. De jury is blij dat de architectuur uit deze
periode zo serieus wordt genomen. De modernistische
architectuur uit de jaren vijftig en zestig kan inmiddels
rekenen op een brede waardering. Vooral in het centrum
en omgeving zijn gebouwen uit deze periode bepalend
voor de uitstraling van Rotterdam. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Technikon scholencomplex, tussen
1956 en 1970 gebouwd door architecten Maaskant,
Van Dommelen, Kroos en Senf. RoosRos Architecten
transformeerde het Technikongebouw om beter aan te
sluiten bij het praktijkonderwijs van vandaag de dag, een
inzending waaruit inzicht en respect spreekt voor de
oorspronkelijke architectuur.
Nieuwbouw en transformaties van onderwijsinstellingen blijken sowieso een vaste waarde onder de
inzendingen voor de Rotterdam Architectuurprijs.
Zo bouwt de Erasmus Universiteit al jaren, met grote
inzet en gevoel voor kwaliteit, aan campus Woudestein.
Een stedenbouwkundig plan van CULD transformeerde
Woudestein tot een prettige, groene campus die de
9
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laatste jaren wordt ingevuld met een reeks nieuwbouwen transformatieprojecten die voorlopig nog niet ten
einde is. Onder de inzendingen van dit jaar bevindt zich
de transformatie van het gebouw van de universiteitsbibliotheek door bureau Defesche van den Putte.
De kwaliteiten van het oorspronkelijke gebouw van
architect Elffers uit 1968 vormden hier een dankbaar
uitgangspunt. Het gebouw kreeg weer een heldere
open structuur die tegemoetkomt aan hedendaagse en
toekomstige eisen van een universiteitsbibliotheek.
Toevoegingen die de ruimtelijke kwaliteiten van het oorspronkelijke gebouw hadden aangetast werden ongedaan gemaakt en het gebouw kreeg een vanzelfsprekende nieuwe entree aan de Institutenlaan, een van de
twee assen in het gebied. Dit gebouw met maar liefst
900 studieplekken biedt een nieuwe ontmoetingsplaats
op de campus. De jury is onder de indruk van de kwaliteit en selecteerde het gebouw voor de shortlist.
Het Industriegebouw uit 1952, van de architecten
Maaskant en Van Tijen, onderging het afgelopen jaar
een opmerkelijke transformatie. Na de oorlog moest
dit gebouw ruimte bieden aan ondernemingen in
Rotterdam die na het bombardement geen onderdak
meer hadden. Uiteindelijk sleet het jarenlang een onopvallend bestaan als kantoorverzamelgebouw, totdat het
enkele jaren geleden werd gekocht door een Rotterdamse investeerder die een collectief van ontwikkelende partijen om zich heen verzamelde. Dit bood de basis
voor een opzienbarende transformatie. Niet alleen is het
gebouw technisch zorgvuldig aangepakt en spreekt
daaruit echte liefde voor het oorspronkelijke ontwerp,
ook de community van ondernemers die zich hier
gevestigd heeft en soms direct, soms indirect betrokken is bij de ontwikkeling, is bepalend voor het succes.
Zij maken de uitstraling van dit gebouw. Het Industriegebouw is inmiddels een belangrijke bestemming in het
Hoogstraatkwartier. De jury selecteerde ook dit gebouw
voor de shortlist.
Op plekken buiten het centrum wordt ook steeds
vaker de keuze gemaakt om oudere gebouwen niet
te slopen maar ze te behouden en te transformeren.
Dit levert een belangrijke bijdrage aan Rotterdam als
gelaagde stad met architectuur uit verschillende perioden die niet wordt afgewezen maar juist omarmd.
Een interessant voorbeeld is de transformatie van de
Olympusflat van architect Fiolet uit 1969 door bureau
A3. Hetzelfde bureau is eveneens verantwoordelijk
voor het transformatieontwerp van de flat aan de
Melissantstraat in Pendrecht. Die flat uit 1953 is een
vroeg juweeltje van de wederopbouw, ontworpen door
architect Lotte-Stam Beese die het ontwerp van de hele
wijk Pendrecht onder haar hoede had. Het siert eigenaar
Woonstad dat zij oog had voor het belang van dit erfgoed en opdracht gaf tot een fijnzinnige renovatie.
Deze versterkt het architectonische beeld en actualiseert de flat tegelijkertijd in ruimtelijk en energetisch
opzicht. Reden voor de jury om ook dit project aan te
wijzen voor de shortlist.
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Er komt ook steeds meer oog voor de kwaliteiten
van de projecten uit de jaren zeventig en tachtig.
Vermeldenswaardig vindt de jury African Inn, een bejaardenflat in Afrikaanderwijk uit 1975 die werd getransformeerd tot appartementengebouw op initiatief van corporatie Vestia. Tekenend voor de hernieuwde waardering is bovendien de gevelrenovatie van het gebouw
Geldersestraat van Piet Blom door bureau BTR architectuur+bouwkunde in opdracht van corporatie Woonstad.
Was hier enkele jaren geleden mogelijk nog tot sloop
besloten, nu is de keuze gemaakt voor een complexe
gevelrenovatie.

Dit is geen proces met een
duidelijk begin en einde
Een tot de verbeelding sprekende voorbeeld vindt
de jury het voormalig zwemparadijs Tropicana uit 1988.
BlueCity, een collectief van circulaire ondernemers
waaronder architectenbureau Superuse Studios en
Rotterzwam kocht het pand en startte met een transformatie tot bedrijfsverzamelgebouw volgens circulaire
principes. Het gaat hier niet om een proces met een
duidelijk begin en einde zoals dat in de architectuur
gebruikelijk is, maar om een organische strategie waarin
simultaan aan verschillende delen van het gebouw
wordt gewerkt. Inzending voor de prijs waren de kantoren in het oostelijke deel van het gebouw die echter niet
los te zien zijn van de rest. BlueCity houdt de jury
geboeid, het roept vragen op en zet aan tot discussie.
Redenen genoeg dus voor een plek op de shortlist voor
BlueCity 010 Offices.

De kieren en gaten van de stad
De jury constateert dat het voortbouwen op de bestaande stad leidt tot allerlei interessante vondsten en nieuwe benaderingen. Onder de inzendingen van dit jaar
bevindt zich een intrigerende reeks van projecten die
nieuwe manieren van stad-maken laten zien. De jury
is enthousiast over de alternatieve vormen van architectuur die worden verkend: tussen, op en door de
bestaande bebouwing van Rotterdam.
Inmiddels vormt zich hier in deze stad een traditie in
het bouwen bovenop bestaande gebouwen. Het is
alweer enkele jaren geleden dat de Karel Doorman
werd ingezonden voor de Rotterdam Architectuurprijs.
Dit lichtgewicht gebouw dat bovenop het voormalige
Termeulen warenhuis aan het Binnenwegplein werd
gerealiseerd, is inmiddels niet meer weg te denken uit
de Rotterdamse binnenstad. Initiatieven als de studie
Licht Verdicht van BNA Onderzoek met de gemeente
Rotterdam laten zien dat de stad steeds meer oog krijgt
voor de mogelijkheden van het bouwen bovenop
bestaande gebouwen.
Ook onder de inzendingen van dit jaar bevinden
zich twee optop-projecten. De dakopbouw aan de
Oostmaaslaan voegt bovenop een bestaand apparte-

mentencomplex uit de jaren negentig een riante woning
toe, georiënteerd op het uitzicht op de Maas. Het project toont de mogelijkheden van dit soort bouwprojecten maar ook de uitdagingen. Want hoe verhoudt zich
een nieuw architectonisch volume tot de bestaande
bouw eronder en ernaast? De Penthouses Oostplein
creëren een nieuwe bovenwereld. De jury heeft waardering voor de combinatie van appartementen met
buitenruimte, gesitueerd bovenop een wederopbouwpand uit 1955. Met zijn terugliggende gevels maakt dit
project nauwelijks inbreuk op het bestaande. Bovenin
ontstaat een intieme bovenwereld met dakterras.
De jury merkt op dat ook met succes ruimte wordt
gezocht op het maaiveld, tussen de bestaande bebouwing van de stad. Het is een ontwikkeling die al langer
gaande is, getuige de projecten van architect Joost
Kühne die de afgelopen jaren werden ingezonden.
Daarmee wist hij telkens op ingenieuze wijze ruimte
te vinden tussen, boven en naast de bestaande bebouwing. Ook het project ‘Van bedrijsfruimte tot woning’
van Bureau Lakenvelder uit 2013 past in deze ontwikkeling. Het transformeerde een gesloten bedrijfsruimte
aan een shabby expeditiestraat tot een oogstrelende
woning die nieuwe mogelijkheden voor deze plek aan
het licht bracht. Het is mooi om te zien dat goede
ideeën school maken want De Jonkerlofts, inzending
voor deze editie, lijken op een bepaalde manier schatplichtig aan dit project. Hier werd een zieltogende drukkerij uit 1952 van het faillissement gered met de realisatie van een reeks stadswoningen aan het binnenterrein.
Ontwikkelaar Maelion en Broos de Bruyn architecten
werkten nauw samen aan de ontwikkeling van deze
woningen die aantonen wat de mogelijkheden zijn van
dit soort vergeten plekken in de stad. De jury selecteerde ook dit project voor de shortlist.

Het is mooi om te zien dat
goede ideeën school maken
Het project skinnySCAR in Rotterdam Noord komt
voort uit het project SCARchitecture van bureau
JagerJanssen dat open ruimtes in de stad inventariseerde om door een proces van geleidelijke verdichting
te werken aan een vitale stad. De locatie in een negentiende-eeuwse straat vormde een bescheiden opening
in de gevelwand van 3,70 meter op het breedste punt.
Het vroeg van architecten Boterman en Huisman een
lange adem om dit project te kunnen realiseren, met
name omdat de locatie niet voldeed aan de bouwvoorschriften die voor een woning een minimale breedte
van 4,50 meter vereisen. Terecht stelden zij dit ter discussie want dit soort regels, bedoeld om een minimale
woonkwaliteit te garanderen, kunnen ook relevante vernieuwingen tegenhouden. De architecten overtuigen
met een ontwerp van veel meer dan minimale kwaliteit
en realiseerden op deze plek uiteindelijk hun eigen

woning. Het werd een smal en hoog huis dat zich met
zijn langgerekte raampartijen en zorgvuldige metselwerk mooi voegt in de straat. Door zijn eigenzinnige
kleurstelling en uitvoering heeft het een eigen identiteit
die een extra tijdslaag toevoegt in deze omgeving, echter zonder te detoneren. Ook dit project kreeg een plek
op de shortlist.

Van wie is de stad?
De jury ziet dat nieuwe partijen zich een plek verwerven
en bouwen aan de stad: architectenbureaus die bijzondere initiatieven nemen, collectieven van opdrachtgevers zoals CPO Hooidrift en groepen van ondernemers
en andere initiatiefnemers die alternatieve kansen zien
in de stad zoals die van Het industriegebouw en BlueCity.
Maar ook voor de private opdrachtgever is er
ruimte. Een opvallende inzending in dat kader is
Matryoshka House. Een buurtbewoner stoorde zich
al jaren aan de overlast en het verval van een illegaal
hotel, gelegen aan de overzijde van de binnentuinen
waaraan zijn pand grensde. Toen de eigenaar vertrok
besloot hij het pand te kopen om er twee appartementen in onder te brengen. Architectenbureau Shift kreeg
de opdracht voor een ingrijpende transformatie waarvoor het huis volledig werd gestript en delen van de
vloeren werden verwijderd om dubbelhoge woonruimtes te creëren. De private vertrekken werden opgehangen in de grote woonruimtes, waardoor het matryoshkaeffect van ‘een huis in een huis’ ontstaat. Het resultaat
met zijn indrukwekkende ruimtelijkheid rechtvaardigde
een plek op de shortlist.
Daarnaast biedt Rotterdam de ruimte voor private
opdrachtgevers om hun huis te bouwen en daarmee
een bijdrage te leveren aan de stad. Hiervan getuigen
verschillende inzendingen zoals het opvallende Charcoal
House in Nesselande waarin zwartgeblakerd
Naoshimahout is toegepast als duurzame gevelbekleding. De jury vestigt in dit kader ook graag de aandacht
op het Leonidasterrein. De gemeente nam het initiatief
om dit wat verborgen gelegen terrein nabij de ijsbaan en
het zwembad in Kralingen te transformeren tot een
duurzame woonwijk. Particulieren konden zich inschrijven voor een kavel die op basis van enkele regels en
groene richtlijnen bebouwd kon worden. Het leverde
een nog altijd groeiende collectie van vrijstaande
woonhuizen op waarvan de variëteit opmerkelijk
genoemd mag worden. Door de doordachte opzet en
het stedenbouwkundig plan ontstaat hier niettemin een
wijkje met samenhang – geen villawijk voor de happy
few, maar een autovrije woonbuurt met vrijstaande
woningen in een relatief hoge dichtheid. Van de ingezonden woningen is de jury vooral enthousiast over
Buitenhuis Kralingen dat de typologie van de boerenschuur succesvol transformeert tot een luchtig en flexibel woonhuis. Ook dit project kreeg daarom een plek
op de shortlist.
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De jury vindt het boeiend en hoopvol dat Rotterdam de
ruimte biedt voor mensen en partijen die willen bouwen
en transformeren. In dat kader zijn ook kleinere projecten
vaak van grote betekenis. Het activeren van de
plinten en de aandacht voor een levendige publieke
ruimte, in de architectuurnota van Rotterdam streetlife
genoemd, is al jaren een punt van aandacht in
Rotterdam. De jury constateert dat de initiatieven van
ondernemers die daaraan een bijdrage leveren, de
ruimte krijgen. Dat geldt voor grote projecten als
Het Industriegebouw maar ook voor kleintjes zoals
Stadscafé Weena dat de doodse plint van een kantoorgebouw aan het Weena omtoverde tot een levendig
grand café-restaurant. Vermeldenswaardig is bovendien Apollo, een tandartsenpraktijk aan de Nieuwe
Binnenweg die met frisse open puien een uitnodigend
gebaar maakt naar de straat. De jury ziet dit kleine project als een pars pro toto voor de Nieuwe Binnenweg
waar gemeente en ondernemers zich al jaren met
succes inspannen voor een upgrade.

Het initiatief voegt geen
architectuur toe maar activeert
leegstaand vastgoed
Een bijzondere inzending is Stad in de Maak. Dit initiatief voegt geen architectuur toe aan de stad maar activeert vastgoed dat langdurig leegstaat door te experimenteren met nieuwe vormen van collectief wonen en
werken. In Rotterdam Noord werden zeven panden met
een hoge mate van zelfredzaamheid en hergebruik
geschikt gemaakt voor wonen, werken en ontmoeten.
Een belangrijke vondst, vindt de jury, die meerdere winnaars oplevert: de eigenaren (corporaties) van wie het
pand kostenneutraal wordt opgeknapt en in gebruik
blijft, de omwonenden die geen dichtgetimmerde panden in hun buurt hebben maar nieuwe gebruikers en
maatschappelijke initiatieven, en de gebruikers die hier
tijdelijke woonruimte vinden en commons, gebruiksruimten die collectief kunnen worden ‘gekoloniseerd’.
Evenals de initiatiefnemers stelt de jury zich de vraag of
het hier nog wel om architectuur gaat. Stad in de Maak
hanteert de definitie van Cedric Price die stelt dat architectuur de kunst is van het mogelijk maken en dat het in
zijn beste vorm een bruisend (stads)leven genereert en
de vrije ontplooiing van mensen faciliteert. Alleen al
vanwege de prikkelende bijdrage aan het debat over de
rol van de architectuur en de ontwerper en over de
vraag van wie de stad is, verdient Stad in de Maak een
plek op de shortlist.

Moed, doorzettingsvermogen
en liefde voor de stad
Zoals gezegd is de jury van dit jaar getroffen door de
moed, het doorzettingsvermogen en de liefde voor de
stad die uit veel van de inzendingen spreekt. Er is respect en liefde voor de bestaande stad, als een gelaagd
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geheel met architectuur uit verschillende perioden en
van verschillende makers. De wijze waarop architectenbureaus, opdrachtgevers en bouwers doorbouwen aan
Rotterdam getuigt in een aantal gevallen van opmerkelijke moed en doorzettingsvermogen. De jury vindt
het belangrijk dat initiatiefnemers de stad blijven bevragen, dat ze af durven wijken van gebaande paden en
nieuwe ideeën en strategieën in gang zetten met nieuwe
partijen. De twee eervolle vermeldingen van dit jaar
getuigen allebei van dit elan.

Alsof een filmscript is uitgerold
in Het Industriegebouw
De eerste is Het industriegebouw. Rotterdam kent
inmiddels een traditie op het gebied van het transformeren en herbestemmen van erfgoed uit de wederopbouwperiode. Tot vijftien jaar geleden lagen panden
als het Groothandelsgebouw en voormalige warenhuis
Termeulen er vaak nog vergeten en soms zelfs verwaarloosd bij. Inmiddels is er brede waardering voor
de schoonheid en de kracht van architectuur uit
deze periode.
De jury is onder de indruk van de kwaliteit van de
transformatie van Het Industriegebouw. Met aandacht
en echt inzicht in de kwaliteiten van de originele bouw
zijn de kenmerkende ruimtelijkheid en materialisering
weer teruggebracht. De winkelruimtes in de plint
beschikken weer over open insteekverdiepingen en in
de vensterpartijen op de verdiepingen is het draadglas
in de onderste ramen weer teruggebracht, om maar
enkele zaken te noemen. De kwaliteit schuilt voor een
groot deel in het consequent opruimen, latere toevoegingen zoals systeemplafonds en tapijttegels verwijderen, en repareren. De jury benadrukt daarbij het belang
van het idee waarmee de transformatie van een
gebouw in gang wordt gezet. De kracht is hier gelegen
in de combinatie van enerzijds de architectuur en anderzijds de community die hier zijn intrek neemt, met
warenhuis Groos, architectenbureau MVRDV en café
By Jarmusch als enkele van de smaakmakers. De jury
ziet dit als een filmscript dat wordt uitgerold in het
gebouw. Het Industriegebouw completeert het aanbod
in het hedendaagse Rotterdam en maakt daarbij gebruik
van in zekere zin bewezen concepten. Dit doet het
gebouw voorbeeldig.
Een tweede eervolle vermelding betreft BlueCity 010
Offices. De jury bleef maar praten over dit uitzonderlijke
project in dit uitzonderlijke gebouw. Het stelt de stad
een reeks uitdagende vragen. Want wat willen we
eigenlijk met moeilijk te waarderen erfgoed zoals dit
tropisch zwemparadijs? Zijn we als stad bereid om de
mogelijkheden van circulair bouwen te onderzoeken?
Hoe kunnen we ruimte bieden aan organische, meer
iteratieve bouwprocessen die zich onttrekken aan het
normale traject van plan tot gerealiseerd gebouw?

BlueCity is een fascinerend project, zowel wat betreft
strategie en werkwijze als wat betreft architectuur.
De kantoren in het westelijke deel van het gebouw,
vormden de inzending van deze editie van de prijs.
Beeldbepalend zijn hier de hergebruikte red cedarraamkozijnen, die uit sloop elders werden ‘geoogst’.
Door slim te puzzelen ontstond hier een opvallende
gevel met vlakke en gekantelde kozijnen met aan de
zuidgevel een dubbele hoogte. De gevel scheidt de
kantoor-units van de algemene ruimtes en biedt een
prachtig uitzicht op de Maas. De jury is onder de indruk
van de bedrevenheid en het vakmanschap waarmee de
hergebruikte materialen hier zijn ingezet. Het bezoek
aan de locatie wekte daarmee ook nieuwsgierigheid
naar de rest van het transformatietraject.
Daarbij is het fascinerend om te zien hoe BlueCity
naar nieuwe wegen zoekt, bijvoorbeeld door samen
met de Commissie Welstand afspraken te maken over
een gefaseerd traject waarin telkens deeltransformaties kunnen worden voorgelegd. Inspirerend vindt de
jury ook de betrokkenheid van de in het pand gevestigde partijen die de ‘blauwe filosofie’ delen en elk
beschikken over expertise die wordt ingezet om het
gebouw verder te ontwikkelen. Tot slot ziet de jury hier
een zoektocht naar esthetiek. Kan een gebouw dat volgens circulaire principes wordt ontwikkeld en waarin
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande
– voor niet iedereen even smaakvolle – ingrepen uit het
vorige leven van dit gebouw, ook echt mooi worden?
En welke rol speelt het architectonisch DNA van het
gebouw in dit proces? De jury ziet Lautner-achtige kwaliteiten die bijna smeken om meer aandacht. Het pionierswerk van BlueCity zal zij met bewondering en verwondering blijven volgen. Ook dit project getuigt van
moed, doorzettingsvermogen en liefde voor de stad.

bood voor de ontwikkeling van een gevarieerde reeks
woonhuizen met verschillende breedtes, hoogtes en
dieptes. Door het voorschrijven van bepaalde materialen en vensterverdelingen gecombineerd met steensdiepe neggen, ontstond een samenhangend ensemble
dat het beeld van de omgeving op actuele wijze completeert. Het sluit prachtig aan bij de negentiendeeeuwse stad die zich kenmerkt als een samenstelling
van kleinere ensembles. Binnenin de woningen ontvouwen zich de individuele werelden van de eigenaren
elk met hun eigen ideeën en budget, soms als open
ruimtelijke structuren, soms als stelsels van intieme
kleinere ruimtes.

Geen icoon maar wel iconisch
in betekenis
De jury is overtuigd van het belang van dit soort
coöperatieve projecten in de stad en vindt dat CPO
Hooidrift een schitterend voorbeeld stelt. Zij is ervan
doordrongen dat de werkvorm van collectief opdrachtgeverschap om doorzettingsvermogen vraagt.
De individuele wensen van de eigenaren zijn van groot
belang en wegen zwaar, maar ze bewijzen alleen dán
hun waarde als de kwaliteit van het geheel klopt – als
architectonisch ensemble en passend op de plek.
CPO Hooidrift is geen icoon, maar wel een iconisch
project in zijn betekenis voor de stad. Daarom bekroont
de jury met groot genoegen dit project met de
Rotterdam Architectuurprijs 2017. Goed zo Rotterdam,
zo moet het!

Tot slot de winnaar. De jury gelooft in het belang van
architectuur die niet de gebaande paden volgt. Dit is
cruciaal voor de ontwikkeling van de architectuur in het
algemeen en voor de ontwikkeling van Rotterdam als
eigenzinnige Großstadt. Voor wie biedt deze stad de
ruimte om er initiatieven te nemen en te leven? CPO
Hooidrift laat zien dat Rotterdam ook gezinnen op nieuwe manieren de ruimte kan bieden.
Het collectief opdrachtgeverschap wint de laatste
decennia aan terrein in Nederland. De jury vindt het
belangrijk dat bewoners zeggenschap hebben over hun
eigen leefomgeving en dat er ruimte is om hiervoor initiatieven te ontplooien. Toch stemmen de resultaten
van cpo-projecten in architectonische zin niet altijd
tevreden. Dat ligt anders bij CPO Hooidrift. Dit complex
oogst op vele fronten de bewondering van de jury.
De ontwerpers zijn erin geslaagd om samen met de
bewoners en hun architecten een ensemble te ontwikkelen dat recht doet aan de individualiteit van de eigenaren-bewoners en tegelijkertijd een eenheid vormt.
Architectenbureau SUBoffice ontwikkelde een stelsel aan architectonische regels dat optimale vrijheid
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De jury vindt het boeiend en hoopvol dat Rotterdam de
ruimte biedt voor mensen en partijen die willen bouwen
en transformeren. In dat kader zijn ook kleinere projecten
vaak van grote betekenis. Het activeren van de
plinten en de aandacht voor een levendige publieke
ruimte, in de architectuurnota van Rotterdam streetlife
genoemd, is al jaren een punt van aandacht in
Rotterdam. De jury constateert dat de initiatieven van
ondernemers die daaraan een bijdrage leveren, de
ruimte krijgen. Dat geldt voor grote projecten als
Het Industriegebouw maar ook voor kleintjes zoals
Stadscafé Weena dat de doodse plint van een kantoorgebouw aan het Weena omtoverde tot een levendig
grand café-restaurant. Vermeldenswaardig is bovendien Apollo, een tandartsenpraktijk aan de Nieuwe
Binnenweg die met frisse open puien een uitnodigend
gebaar maakt naar de straat. De jury ziet dit kleine project als een pars pro toto voor de Nieuwe Binnenweg
waar gemeente en ondernemers zich al jaren met
succes inspannen voor een upgrade.

Het initiatief voegt geen
architectuur toe maar activeert
leegstaand vastgoed
Een bijzondere inzending is Stad in de Maak. Dit initiatief voegt geen architectuur toe aan de stad maar activeert vastgoed dat langdurig leegstaat door te experimenteren met nieuwe vormen van collectief wonen en
werken. In Rotterdam Noord werden zeven panden met
een hoge mate van zelfredzaamheid en hergebruik
geschikt gemaakt voor wonen, werken en ontmoeten.
Een belangrijke vondst, vindt de jury, die meerdere winnaars oplevert: de eigenaren (corporaties) van wie het
pand kostenneutraal wordt opgeknapt en in gebruik
blijft, de omwonenden die geen dichtgetimmerde panden in hun buurt hebben maar nieuwe gebruikers en
maatschappelijke initiatieven, en de gebruikers die hier
tijdelijke woonruimte vinden en commons, gebruiksruimten die collectief kunnen worden ‘gekoloniseerd’.
Evenals de initiatiefnemers stelt de jury zich de vraag of
het hier nog wel om architectuur gaat. Stad in de Maak
hanteert de definitie van Cedric Price die stelt dat architectuur de kunst is van het mogelijk maken en dat het in
zijn beste vorm een bruisend (stads)leven genereert en
de vrije ontplooiing van mensen faciliteert. Alleen al
vanwege de prikkelende bijdrage aan het debat over de
rol van de architectuur en de ontwerper en over de
vraag van wie de stad is, verdient Stad in de Maak een
plek op de shortlist.

Moed, doorzettingsvermogen
en liefde voor de stad
Zoals gezegd is de jury van dit jaar getroffen door de
moed, het doorzettingsvermogen en de liefde voor de
stad die uit veel van de inzendingen spreekt. Er is respect en liefde voor de bestaande stad, als een gelaagd
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geheel met architectuur uit verschillende perioden en
van verschillende makers. De wijze waarop architectenbureaus, opdrachtgevers en bouwers doorbouwen aan
Rotterdam getuigt in een aantal gevallen van opmerkelijke moed en doorzettingsvermogen. De jury vindt
het belangrijk dat initiatiefnemers de stad blijven bevragen, dat ze af durven wijken van gebaande paden en
nieuwe ideeën en strategieën in gang zetten met nieuwe
partijen. De twee eervolle vermeldingen van dit jaar
getuigen allebei van dit elan.

Alsof een filmscript is uitgerold
in Het Industriegebouw
De eerste is Het industriegebouw. Rotterdam kent
inmiddels een traditie op het gebied van het transformeren en herbestemmen van erfgoed uit de wederopbouwperiode. Tot vijftien jaar geleden lagen panden
als het Groothandelsgebouw en voormalige warenhuis
Termeulen er vaak nog vergeten en soms zelfs verwaarloosd bij. Inmiddels is er brede waardering voor
de schoonheid en de kracht van architectuur uit
deze periode.
De jury is onder de indruk van de kwaliteit van de
transformatie van Het Industriegebouw. Met aandacht
en echt inzicht in de kwaliteiten van de originele bouw
zijn de kenmerkende ruimtelijkheid en materialisering
weer teruggebracht. De winkelruimtes in de plint
beschikken weer over open insteekverdiepingen en in
de vensterpartijen op de verdiepingen is het draadglas
in de onderste ramen weer teruggebracht, om maar
enkele zaken te noemen. De kwaliteit schuilt voor een
groot deel in het consequent opruimen, latere toevoegingen zoals systeemplafonds en tapijttegels verwijderen, en repareren. De jury benadrukt daarbij het belang
van het idee waarmee de transformatie van een
gebouw in gang wordt gezet. De kracht is hier gelegen
in de combinatie van enerzijds de architectuur en anderzijds de community die hier zijn intrek neemt, met
warenhuis Groos, architectenbureau MVRDV en café
By Jarmusch als enkele van de smaakmakers. De jury
ziet dit als een filmscript dat wordt uitgerold in het
gebouw. Het Industriegebouw completeert het aanbod
in het hedendaagse Rotterdam en maakt daarbij gebruik
van in zekere zin bewezen concepten. Dit doet het
gebouw voorbeeldig.
Een tweede eervolle vermelding betreft BlueCity 010
Offices. De jury bleef maar praten over dit uitzonderlijke
project in dit uitzonderlijke gebouw. Het stelt de stad
een reeks uitdagende vragen. Want wat willen we
eigenlijk met moeilijk te waarderen erfgoed zoals dit
tropisch zwemparadijs? Zijn we als stad bereid om de
mogelijkheden van circulair bouwen te onderzoeken?
Hoe kunnen we ruimte bieden aan organische, meer
iteratieve bouwprocessen die zich onttrekken aan het
normale traject van plan tot gerealiseerd gebouw?

Zoals elk jaar kon het publiek ook nu weer zijn stem
uitbrengen voor de publieksprijs. Het publiek had de
keuze uit een shortlist van tien, met uiteenlopende
projecten als de circulaire transformatie van een
tropisch zwemparadijs, een strategie om ongebruikte panden in te zetten voor een levendige en bruisende stad, misschien wel het smalste huisje van
Rotterdam en een prachtige universiteitsbibliotheek.
Er werd dit jaar uitbundig gestemd en veel mensen
namen ook de moeite om hun stem te motiveren.
Welke gebouwen konden dit jaar rekenen op de
meeste waardering van het publiek en waarom?
Wat vinden mensen zo mooi en goed aan deze
gebouwen? Een impressie.
De winnaar: universiteitsbibliotheek
Erasmus Universiteit
Met overweldigende meerderheid van stemmen was
dit project de winnaar. Het oorspronkelijke gebouw van
architect Elffers uit 1968 was in de loop der jaren aangetast in zijn uitstraling en ruimtelijke kwaliteiten. Bovendien waren aanpassingen nodig om de huidige en toekomstige manier van studeren en werken in het gebouw
te faciliteren. Het gerenoveerde gebouw biedt nu onderdak aan circa negentig studiewerkplekken en vijftig flexibele kantoorwerkplekken en de boekencollecties van de
Universiteitsbibliotheek en het Rotterdamsch Leeskabinet. Grote vides en een nieuwe hoofdtrap creëren
meer ruimtelijkheid en daklichten laten licht binnenstromen. De beeldbepalende ramen in het gebouw van
Elffers zijn behouden en gemoderniseerd. Binnen zijn
sobere, natuurlijke materialen en kleurtinten gekozen die
het oorspronkelijke gebouw tot zijn recht laten komen.
Met een nieuwe entree aan de Institutenlaan als belangrijkste as van de vernieuwde campus, kreeg het gebouw
een passend en logisch adres.
Het lijken vooral de gebruikers van de bibliotheek te
zijn die massaal hebben gestemd en motivaties hebben
ingestuurd. Voor de keuze om te transformeren in plaats
van te kiezen voor sloop en nieuwbouw is veel waardering. Een stemmer schrijft: ‘Ik vind het geweldig dat een
oud gebouw is behouden en niet tegen de grond is
gegaan zoals zo veel gebouwen uit de jaren zestig en
zeventig. De schoonheid van het gebouw is gebleven.’
En iemand anders: ‘De oude charme is niet zoekgeraakt,
maar alleen maar opgepoetst.’ Een andere motivatie:
’De oude zwaktes zijn aangepakt en de sterktes blijven
behouden.’
Van het gebouw wordt enthousiast gebruikgemaakt.
De ruimtelijke indeling met de nieuwe centrale trap, afgeschermde stilteruimtes en een overvloed aan daglicht
wordt alom geprezen. Een stemmer schrijft: ‘Door veel
licht, ruimtelijkheid en transparantie terug te brengen,
is de UB de ultieme ontmoetingsplaats geworden voor
studenten om samen te werken en samen te studeren.’
Een ander: ‘Het ontwerp van dit gebouw bevordert de
concentratie en het gevoel van rust.’ En een stemmer
schrijft zelfs: ‘Het is mooi en goed ontworpen, zonder
deze nieuwe bibliotheek had ik mijn scriptie nooit gehaald.’

Opvallend is bovendien dat veel stemmers het
gebouw tegelijkertijd ruim en knus vinden. De ontwerpers
zijn er blijkbaar in geslaagd om een royaal gebouw te
maken waarin de gebruiker zich toch niet verloren voelt.
Iemand schrijft: ‘Voor zo’n groot gebouw straalt de UB
een heel groot huiskamergevoel uit, echt knap!’
Een andere stemmer schrijft: ‘Ik vind het heerlijk om te
studeren in de knusse en mooie Erasmus Bibliotheek.’
‘Mooi en elegant’ wordt het gebouw genoemd, ‘een
moderne architectonische parel’. Het wordt gezien als
een visitekaartje van de Erasmus Universiteit.

BlueCity 010 Offices

Tweede plaats: BlueCity 010 Offices
Dit is het eerste deel van de transformatie van voormalig
subtropisch zwemparadijs Tropicana. Beeldbepalend zijn
de hergebruikte red cedar-raamkozijnen. Door slim te
puzzelen, ontstond binnen een opvallende gevel met
vlakke en gekantelde kozijnen met aan de zuidgevel een
dubbele hoogte. De gevel scheidt de kantoorunits van de
algemene ruimtes en biedt een prachtig uitzicht op de
Maas. Binnen een jaar is een oppervlakte van 1300 m2
omgebouwd naar honderd circulaire werkplekken,
gericht op innovatieve bedrijven die de groei van de circulaire economie versnellen. Bij de bouw zijn opdrachtgever
BlueCity en haar partners verder gegaan dan de circulaire
principes, door de filosofie van de blauwe economie te
hanteren. Negentig procent van de bouwmaterialen zijn
hergebruikt en er werd 60 ton CO2 bespaard in vergelijking met een traditioneel bouwproces. Door optimale
klimatologische eigenschappen konden installaties tot
een minimum worden beperkt.
Het zijn ook de circulaire principes waar de stemmers
zich het meest over uitspreken. ‘Een eye-opener voor de
architectuurwereld. Het kan duurzamer!, juicht iemand.
Een andere stemmer schrijft: ‘De blauwe economie is de
economie van de toekomst! Deze prijs moet gaan naar
architectuur die lief is voor de aarde.’
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Ook over de inspanning om Tropicana als gebouw
voor de stad te behouden, tonen de stemmers zich
enthousiast. Iemand schrijft: ‘Een object met een grote
bekendheid en hoog beeldbepalend gehalte dat jaren aan
het verpauperen was, krijgt weer een prima tweede
leven.’ En een ander: ‘Tropicana kennen de meesten
nog als zwembad. Als je het vergelijkt met nu, dan is het
fantastisch om die sfeer van toen nog te ervaren.’ Uit de
motivatie spreekt ook bewondering voor de manier
waarop BlueCity de vraag aan de orde stelt wat eigenlijk
architectuur is en wat het in de toekomst kan zijn.
‘Dit project rekt het begrip van architectuur op’ schrijft
een stemmer. En iemand anders: ‘Architectuur zou meer
focus moeten leggen op materiaalgebruik en duurzaamheid. Een gebouw moet niet alleen esthetisch zijn.’
Tot slot beschrijft een stemmer het gevoel dat BlueCity
geeft: ‘Verwondering, een mooi avontuurlijk gevoel.’
Derde plaats: Melissantstraat
Dit plan omvat de renovatie van vier galerijflats uit 1953
in Pendrecht, Rotterdam Zuid. Ze voldeden niet meer
aan de eisen van deze tijd. Eigenaar Woonstad besloot
Nederlands bekendste voorbeeld van stempelverkaveling van architect/stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese
uit de wederopbouw, te respecteren. Dit leidde tot het
besluit de flats grondig te renoveren. In de flats is meer
ruimte gecreëerd en de woningen zijn energetisch, technisch en qua comfort verbeterd om de komende dertig
jaar mee te kunnen. De gevels zijn gerenoveerd met respect voor de sterke wederopbouw-uitstraling. Een groot
deel van de woningen is voorzien van een nieuw en ruim
balkon. Zicht en lichttoetreding waren in de oude entrees
minimaal. Hier is gekozen voor een subtiele aanpak.
De gevels met de kenmerkende gresbuizen blijven behou-

den en worden dichtgezet met ronde glazen bouwstenen. In beide zijgevels is een nieuwe gevelopening
gemaakt, voorzien van glaskunst.
De stemmers zijn enthousiast over deze investering
in de wijk Pendrecht en vinden het belangrijk dat erfgoed
uit de wederopbouw van waarde wordt gevonden.
‘Het renovatieproject Melissantstraat doet recht aan de
(hernieuwde) waardering voor de wederopbouw waarmee Rotterdam met een architect als Lotte Stam-Beese
bekend is geworden’ schrijft een van de stemmers.
En: ‘Mooi dat het Rotterdamse wederopbouwerfgoed op
waarde wordt geschat door de corporatie.’Ook de functionele en ruimtelijke verbetering van de woningen kan
rekenen op veel waardering. ‘Ik vind het geweldig dat dit
wederopbouwproject, aan de eisen van de tijd is aangepast’ luidt een van de motivaties. En iemand anders
schrijft: ‘Mooie uitstraling met behoud van het oorspronkelijke karakter. Vergroting van balkons is zeker een pré.’
Ook schrijft iemand; ‘De oorspronkelijke architectuur
(schoonheid) is behouden, sterker nog, versterkt.
Tevens zijn de woningen verbeterd.’
Tot slot zijn veel van de stemmers enthousiast over
de aandacht die is gestoken in een sociaal woningbouwproject. Een stemmer schrijft: ‘Ik stem voor dit project
omdat het betrekking heeft op sociale woningbouw.
Een serieuze poging om mensen met een kleine portemonnee beter en leuker te laten wonen. Dat verdient
aanmoediging.’ En nog iemand: ‘Sociale woningbouw
mag ook schoonheid uitstralen.’ Deze stemmer maakt
het af: ’De Melissantstraat was vroeger een deprimerende straat, maar is nu een van de gerenoveerde straten
die Pendrecht een positieve impuls geven.’

Melissantstraat
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