MARKTHAL

MARKTHAL Rotterdam, Nederland (2004-2014)

Overdekte markthal voor Rotterdam met 228 appartementen en hypermarkt
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MVRDV, Rotterdam, Nederland
Provast, Den Haag, Nederland
Dominee Jan Scharpstraat, 3011 GZ Rotterdam
100.000 m2 appartementen, winkels, markthal, parkeren
175 miljoen Euro
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INBO, Amsterdam
Royal HaskoningDHV, Den Haag
Peutz, Zoetermeer
Techniplan, Rotterdam
Martens en Van Oord, Mobilis, onderdeel van TBI
J.P. van Eesteren
Octatube, Delft
Arno Coenen & Iris Roskam, Rotterdam

SITUATIE EN OMGEVING
Markthal staat op een historische plek, op deze plek ontstond rond 1270 een nederzetting op
een dam langs het riviertje de Rotte. Hier was lange tijd het centrum van Rotterdam, met op
een centrale plek de Laurenskerk. In 1870 werd de Binnenrotte gedempt om plaats te maken
voor de aanleg van het luchtspoor. Toen in 1993 de Willemsspoortunnel werd geopend kon
het luchtspoor worden gesloopt en ontstond het huidige plein van de Binnenrotte. Op de plek
van de markthal stond een schoolgebouw uit de jaren 50 dat werd gesloopt. De school vond
plek in een jaren 60 kantoorgebouw direct naast de Markthal. Om de buurt te verbeteren heeft
Markthal geen achterkant, aan alle kanten zijn ingangen en etalages. Met de opening van de
Markthal en de aantrekkingskracht die van de vele winkels, restaurants en de supermarkt
uitgaan wordt de plek waar ooit het centrum van Rotterdam was weer bij de looproute van het
winkelgebied betrokken en weer een levendig stuk stad.

situatietekening

INTERIEUR EN FUNCTIES
Het gebouw is een hybride tussen markthal en woningbouw. De hal wordt feitelijk gevormd
door 11 lagen met panorama woningen met winkels en horeca op de begane grond. Zo ontstaat
er een overdekt plein waar 7 dagen per week een versmarkt - omringd door restaurants,
cafés, winkels en terrassen binnen en buiten de hal. - kan plaatsvinden. Een duurzame en
intelligente combinatie van food, horeca, wonen en parkeren wordt geïntegreerd zodat de
synergetische kansen van de functies worden benut. De Markthal biedt plaats aan 96 vers- en
horecaondernemers. De units zijn gemiddeld 20 m² groot, met een gemiddelde frontlengte
van 9 meter. Sommige units zijn voorzien van een glazen dak, bij andere versunits wordt de
mogelijkheid geboden het dak te benutten via een speciale trap. Op de begane grond en op de
eerste verdieping bevinden zich 20 winkels en 8 horecavestigingen. Daarnaast is er De Wereld
van Smaak, het centrum van educatie, voorlichting, innovatie en beleving op het gebied van
vers eten.

DUURZAAMHEID

Markthal Rotterdam heeft een kwalificatie van drie sterren (VERY GOOD) gescoord volgens de
BREEAM systematiek op basis van de beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw Opleverfase 2011 v1.0.
Er is een totaal score behaald van 57,5%, ruim meer dan de minimaal vereiste score van 55%.
Zo is onder andere voor de energievoorziening gekozen voor aansluiting op stadsverwarming
en een warmte-koudeopslagsysteem in de bodem, met als bijzonder kenmerk dat dit systeem
meer gebouwen van energie voorziet. Door het combineren van verschillende gebouwfuncties
kunnen warmte en koude worden uitgewisseld. Voor de hal zelf is uitgebreid onderzoek
verricht naar de mogelijkheden om hier een comfortabel binnenmilieu te creëren met een
zo laag mogelijk energieverbruik. Het aloude schoorsteenprincipe is hiervoor ingezet. Door
aan de bovenzijde van de hal openingen aan te brengen, kan de warme lucht ontsnappen.
Dat alles zonder de toevoeging van installaties. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid om
energie uit te wisselen tussen de winkels en de daarboven gelegen woningen, als er sprake
is van een verschillende verwarmings-/koelvraag. Door het combineren van gebruiksfuncties
met een energievraag op een verschillend moment, zoals winkels en woningen, kan met een
beperktere installatie worden voorzien in de energievraag. Om alle energiestromen in het
gebouw te kunnen controleren en beheersen, is voorzien in een uitgebreid monitoringsysteem.

De markthal bestaan uit een
breed scala van
woontypologieën. 102
huurwoningen en 126
koopwoningen.

De buitengevel is van het zelfde
materiaal gemaakt als
de stoep van de markt op de
Binnerotte

Het parkeren en aanvoeren van
goederen gebeurt allemaal
ondergronds waardoor het
gebouw geen
achterkant heeft

Op de -1e verdieping is een
supermarkt voor alle
aanvullende boodschappen

APPARTEMENTEN
In totaal telt de Markthal 126 koopen en 102 huurappartementen. De woningen variëren van 80
m² tot 300 m², met twee tot vijf kamers. Aan de buitenkant heeft de Markthal zes ingangen die
naar liften en dubbele trappenhuizen leiden. Op de woonverdiepingen geeft elke lifthal toegang
tot maximaal vier woningen. Elk appartement heeft een buitenterras over de volle breedte
van de woning en de helft van de appartementen heeft aan de binnenzijde ramen, waardoor je
uitkijkt op de levendige marktvloer. Ieder appartement heeft een schitterende uitzicht en dat
zonder geluids- of geuroverlast.

doorsnede (zuid-noord)

MATERIAALGEBRUIK EN KLEURTOEPASSING
Om de afsluiting aan de kopse kanten zo transparant mogelijk te houden werd gekozen voor
een kabelnetgevel die extreem weinig storende constructieelementen nodig heeft. Hierdoor
is het kunstwerk in de hal goed van buitenaf te zien. Het bestaat uit levensgrote afbeeldingen
van de verse producten die dagelijks in de Markthal worden verkocht. Bezoekers wanen zich
onder een kleurrijke ‘hemel’ van verse groenten, vlees, vis en brood. Het kunstwerk is op
speciaal gelakt en geperforeerd aluminium plaatmateriaal gedrukt met de resolutie gelijk
aan een tijdschrift. Deze platen zijn op de houten binnengevel bevestigd, met een tussenlaag
van akoestisch materiaal. De buitenkant van het gebouw is contrasterend uitgevoerd in grijze
natuursteen, dezelfde steen die ook op het plein om de hal heen ligt.
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DESIGN TEAM
Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries with
Renske van der Stoep, Anton Wubben, Marc Joubert,
Sven Thorissen, Monica Freundt, Laura Grillo, Joeri
Horstink, Tadas Jonauskis, Diana Lopez, Gijs Rikken,
Elsbeth Ronner, Yvo Thijssen, Johnny Tsang, Anet
Schurink, Jeroen Zuidgeest, Michele Olcese,
Laura Grillo, Ivo van Capelleveen

