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Op het Wijnhaveneiland, in het hart
van Rotterdam, werd in 2014 het
appartementengebouw Dock21 door KCAP
gerealiseerd. Het is gelegen direct naast het
ibis hotel Rotterdam City Centre en de Red
Apple, beiden ook ontworpen door KCAP en
gerealiseerd in respectievelijk 2014 en 2009.
Het Wijnhaveneiland is een strategische
locatie in Rotterdam en ontwikkelt zich
steeds meer als een bruisend en levendig
stadsdeel. Het wordt geflankeerd door
de toegangswegen die het centrum met
de zuidelijke oever van de rivier Maas
verbinden. In de afgelopen jaren heeft
het gebied een stedelijke vernieuwing
ondergaan, gebaseerd op een dynamisch
transformatiemodel, ontwikkelt door KCAP,
waarin de krachten van de vrije markt als
generator voor de stedelijke transformatie
worden ingezet.

Boven: Dock21 met in de
achtergrond de Red Apple
Links: Situatietekening

De bebouwingsregels van het
transformatiemodel zorgen tegelijkertijd
voor een evenwicht tussen oud- en
nieuwbouw en voldoende uitzicht en
daglichttoetreding in het gehele gebied.
Samen met de Red Apple vormen de
appartementen van Dock21 en het hotel
het blok op de punt van het eiland met
uitzicht op de levendige Oude Haven van
Rotterdam.

Dock21 is onderdeel van
de transformatie van het
Wijnhaveneiland; van
een monofunctioneel
stadsdeel naar een
levendig gebied in het
centrum van Rotterdam

Dock21 heeft een heel
transparante gevel, wat
de bewoners een prachtig
uitzicht op de haven biedt
en waardoor er een dialoog
tussen binnen en buiten
ontstaat

Door het ontwerp van een heel open,
glazen gevel worden zowel het prachtige
uitzicht op de haven, als de bedrijvigheid
op de kades kamerbreed de woning
ingetrokken. De situering van de
slaapkamers aan de achterzijde van het
gebouw waarborgt echter voldoende rust
voor de bewoners.
De woningen liggen in een helder grid
waardoor het eenvoudig wordt de
appartementen op het oog van elkaar te
onderscheiden. Het ontwerp biedt in dat
opzicht wonen op een grootstedelijke
locatie binnen de menselijke maat.

DOORSNEDE
Plattegrond van de
woonverdiepingen 1 t/m 7

Boven: Langsdoorsnede en
noordgevel
Links: De typologie van
de woningen nodigt de
bewoners uit om gebruik te
maken van hun buitenruimte
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Door het gebruik van natuursteen refereert
de sokkel naar de kade. Deze biedt vanwege
een transparant karakter veel interactie
tussen binnen en buiten.
Constructief staat het staalskelet op de
bestaande kelderstructuur van een gesloopt
gebouw. De kelder wordt gebruikt als
ondergrondse parkeergarage. Waar het
bestaande kolommenraster niet voldeed
aan de eisen van de huidige indeling voor de
appartementen, zijn sommige kolommen als
paar samengevoegd en worden de krachten
gebundeld opgevangen.

De kade van het
Wijnhaveneiland vertoont na
de komst van Dock21 nieuwe
levendigheid

Boven: ‘s Avonds licht
Dock21 op als een armatuur,
waardoor de straat
vriendelijk aanvoelt
Links: De begane
grond biedt ruimte aan
commerciële functies en
zet daarmee de publieke
plint voort tussen het
hotelrestaurant en de
bedrijfsruimtes op de
begane grond van de Red
Apple

Met de komst van Dock21 en het ibis hotel
heeft het Wijnhaveneiland er een mooie
aanwinst bij. Het is een belangrijke stap in
de ontwikkeling van een monofunctioneel
kantorengebied op een geprivilegieerde
binnenstedelijke locatie naar een vitale,
gevarieerde en onmisbare woonlocatie van
Rotterdam.

Het Wijnhaveneiland is een
levendig stukje Rotterdam
geworden
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