DE
STARTMOTOR
De Startmotor is een groot complex met bijna 600 starterswoningen op
Rotterdam-Zuid, nabij het Zuidplein. In het gebouw en op de daken is een
keur aan collectieve voorzieningen opgenomen die community living
mogelijk maken. Daarmee is De Startmotor is een veilige plek voor jongeren
en een ideale uitvalsbasis nabij een groot OV-knooppunt, onderwijsinstellingen, Ahoy, een groot overdekt winkelcentrum, nabij het grootste
stadspark van Nederland, het Zuiderpark én middenin een dynamisch gebied
dat volop in ontwikkeling is.

De Startmotor
Het Motorstraatgebied is decennialang achter gebleven bij de grootstedelijke ontwikkelingen rond het Zuidplein. In de laatste jaren is hier verandering in
gekomen. Het gebied vormt, door haar ligging, de ideale plek voor jongeren: nabij een groot OV-knooppunt, Ahoy, een groot overdekte winkelcentrum,
onderwijsinstellingen, het Zuiderpark en vlakbij belangrijke uitvalswegen.
De Startmotor levert, met 581 zelfstandige appartementen en vele collectieve voorzieningen, een bijdrage aan deze ontwikkeling. Het is mede de kiem voor
sociaal-economische en stedelijke ontwikkeling van het direct omliggend gebied.
De Startmotor beoogd een alternatief te bieden voor de particuliere kamermarkt. Een veilige omgeving voor jongeren (niet alleen studenten) die het ouderlijk
huis verlaten en voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Elke bewoner beschikt over een compact en zelfstandig appartement met balkon maar het gebouw heeft
ook een keur aan collectieve voorzieningen die het bewoners mogelijk maakt zich met elkaar verbinden en relaties versterken. ‘Community living’ waarbij niets
collectief moet maar wel kan en daarmee isolement wordt tegen gegaan en gemeenschapszin bevorderd. Activiteiten worden voor en door bewoners
georganiseerd.
De Startmotor ligt centraal in een gebied en vormt één bouwblok met het naastliggende kantoorgebouw. Het grote volume bepaalt de omliggende
stedenbouwkundige ruimte.
De dubbelhoge transparante plint met in elke beuk openslaande deuren hecht het gebouw zowel fysiek als programmatisch aan het maaiveld, het middenstuk
laat het gebouw aansluiten op de middelhoge gebouwen in de omgeving wat versterkt wordt door de terugliggende gevel en het afwijkend materiaalgebruik van
de bovenste drie lagen.
Door de ligging in een gebied dat na de oorlog in ontwikkeling is gebracht is in de architectuur gekozen voor verwijzingen naar wederopbouwarchitectuur zoals
zichtbaar in de structuren van metselwerk en glas en bijvoorbeeld in de wijze waarop de balkons zijn vormgegeven en aansluiten op de penanten. Zo ook in de
banden met zigzaggend siermetselwerk die verticaal de hoofdvolumes beëindigen en horizontaal de massa’s juist met elkaar verbinden. Daarnaast is de gevels
naast de entree voorzien van een 12 meter hoog baksteenreliëf van een dansend paar. Het gebouw slaat zo een brug tussen de geschiedenis en de toekomst van
het gebied.
De omgeving zal door de gemeente Rotterdam de komende tijd opnieuw worden ingericht waarmee het gebouw grotendeels wordt ingebed in een auto vrije
groene zone en de relatie met het omringende gebied verder wordt versterkt.
Vanaf de eerste verdieping omsluiten drie vleugels waarin alle appartementen zijn gelegen een binnenhof. Elk appartement is voorzien van een klein balkon met
glazen borstwering met zeefdrukprint. Samen met de glazen schuifdeuren tussen de metselwerkpenanten maakt de transparante gevel dat de stad een deel van
de woning wordt.
Op de begane grond bevinden zich een horeca-, loungeruimte, postkasten en pakketservice, een fitnessruimte, hobbyruimte, 600 m2 commerciële ruimte en een
dubbel hoge fietsenberging met plek voor ruim 700 fietsen. Hieronder biedt een parkeerkelder ruimte aan meer dan 100 parkeerplaatsen.
Op elke verdieping ligt een thematische gemeenschappelijke ruimten zoals studie- film- werk- relax of leesruimte die voor alle bewoners ter beschikking staat.
Het binnenhof op de eerste verdieping bevat een calistenics sportdek,
De daken op de drie onderscheiden volumes zijn elk op eigen wijze ingericht. Op het dak van de zevende verdieping kunnen bewoners zelf groente telen in
moestuinen, op het dak twee verdiepingen hoger bevind zich een zes meter hoge sportkooi me een wijds uitzicht over de stad (inclusief De Kuip) en op het
hoogste dak is een gezamenlijk loungeruimte met professionele keuken gesitueerd met aansluitend zonnedak met glazen windscherm. Alle overige dakvlakken
inclusief de sportkooi en liftopbouwen zijn volledig belegd met zonnepanelen.
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tweekamerappartementen
De Startmotor kent één- en twee kamer appartementen. Door de
overspanningsmaat van 7.20 m is het mogelijk de eenheden in
toekomst samen te voegen.

Op elke verdieping bevindt zich een gemeenschappelijke ruimte. Deze
ruimten hebben elk een andere invulling. Hier kan je bijvoorbeeld
studeren, filmkijken, relaxen, fitnessen.
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De daken hebben alle een bijzondere functie. De 6 meter hoge sportkooi op de 10 de verdieping
springt het meest in het oog. Basketballen, voetballen of tennissen met uitzicht over
Rotterdam inclusief De Kuip. Voor supporters is er een omloop rond de kooi. Het geheel is
overdekt met zonnepanelen. Het dak op de 7de verdieping is ingericht als ‘rooftop garden’,
voorzien van automatische besproeiing, waar bewoners zelf groenten kunnen verbouwen. Op
bovenste dak is een loungeruimte met professionele keuken en aansluitend een terras met
zitjes, barbecue plek en strandstoelen. Rondom een geweldig uitzicht over heel Rotterdam.
Het overige dakoppervlak is volledig belegd met zonnepanelen.
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Programma:
Totale oppervlak 35,000 m2
Aantal appartementen: 581
Oppervlak individuele woningen: 24 –
61 m2
Totale oppervlak gemeenschappelijke
ruimtes: 3500 m2
Totale oppervlak commerciële ruimte:
600m2
Oplevering: 2020

Foto’s exterieur: ScagliolaBrakkee
Foto’s interieur: Studio Marleen Bos

Waar wij de ruimte voor ‘community living’ hebben gecreëerd, als start van een wooncarrière is het nu aan de
bewoners hier leven in te brengen met ontmoetingen, activiteiten en samenwerkingen.
Wij hopen dat het gebouw hiertoe de gelegenheid schept en daarnaast bijdraagt aan de ontwikkeling en
leefbaarheid van het Motorstraatgebied.

Startmotor Rotterdam
-

581 starterswoningen met elk een balkon
8 thematische gemeenschappelijke ruimten
Gemeenschappelijke professionele keuken
Binnenhof met sportfaciliteiten
Daktuin
6 meter hoge sportkooi
Dakterras met loungeruimte en professionele keuken
Entree, lobby en reataurant
Hobby- en fitnesruimte
600 m2 commerciële ruimte
Inpandige fietsenberging 700 fietsen en 130 individuele
bergingen
- Parkeerkelder met 100 parkeerplaatsen

