
Het multifunctionele gebouw Musa maakt deel uit van de Pols in Rotterdam, een havengebied dat de overgang vormt tussen de Kop van 

Zuid en het schiereiland Katendrecht. Musa is het eerste nieuwe gebouw binnen de revitalisering van dit verwaarloosde binnenstedelijke 

gebied, ontwikkeld door woningcorporatie Wooncompas. Het complex van 27.000 m2 bevat twee scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, 

havo, vwo), een grote deelbare sporthal, wijkvoorzieningen, een ondergrondse parkeergarage en 135 appartementen voor sociale huur.

diederendirrix ontwierp een complex van grote bouwvolumes, die met robuuste gevelvlakken in donkere baksteen en beton refereren aan de 

oude pakhuizen en de oorspronkelijke havenarchitectuur. Dichterbij zijn de verfijnde details, materialen en ritmes zichtbaar, die de gevels de 

uitstraling van een woongebouw geven. Op de begane grond bieden de grote ramen zicht op de publieke functies, met rondom het gebouw 

de ingangen van de diverse functies. 

In het grote complex zijn de functies slim in elkaar gepast zodat ruimtes op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. Een van de 

scholen is rond een groot atrium geplaatst, dat dient als ontmoetingsplek voor leerlingen, docenten en andere gebruikers.  Beide scholen 

delen de sportzaal, die ook een openbare entree heeft zodat deze in de avonduren kan worden verhuurd. Op het dak tussen de twee hogere 

torens is een groot, groen plein gemaakt, waar zowel de leerlingen pauze houden als de bewoners buiten kunnen zitten. 
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“woon- en onderwijsgebouw als impuls voor een nieuw stadsdeel” 

 

statement voor een nieuwe gebiedsontwikkeling 

Het project Musa maakt deel uit van de Pols in Rotterdam, een gebied dat de schakel vormt tussen de Kop van Zuid en het 

schiereiland Katendrecht. Musa is het eerste nieuwe gebouw binnen de revitalisering van dit verwaarloosde 

binnenstedelijke gebied en is ontwikkeld door woningcorporatie WoonCompas. Musa zet de revitalisering in gang van 

plangebied de Pols. De gemeente Rotterdam ontwikkelde voor deze locatie een masterplan, waarin grote bouwblokken 

met hoge accenten de overgang maken van de hoogbouw van de stad naar de kleinschaliger woonbebouwing op 

Katendrecht. Het complex van 27.000 m
2
 bevat twee scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), een grote 

deelbare sporthal, wijkvoorzieningen, een ondergrondse parkeergarage en 135 appartementen voor sociale huur. 

Diederendirrix is verantwoordelijk voor het ontwerp van het complex inclusief de inrichting van de buitenruimte. Het 

materiaalgebruik maakt het gebouw tot een krachtig statement dat alle invloeden uit zijn omgeving in zich weet op te 

nemen. Robuust en stoer op stedenbouwkundig niveau en uitnodigend en communicatief in nabijheid.   

 

robuuste architectuur en verfijnde details 

Musa moest een vriendelijk en aansprekend woon- en onderwijsgebouw zijn, maar ook aansluiten op de grote 

bouwvolumes. Diederendirrix ontwierp een complex van grote bouwvolumes, die met robuuste gevelvlakken in donkere 

baksteen en beton refereren aan de oude pakhuizen en de oorspronkelijke havenarchitectuur. Dichterbij zijn de verfijnde 

details, materialen en ritmes zichtbaar, die de gevels de uitstraling van een woongebouw geven. De bakstenen in de 

gevels glinsteren en lichten op in het daglicht. Stroken bakstenen, ingeklemd tussen betonnen lijsten, lopen als een subtiel 

vlechtwerk over de stoere gevels. De transparante plint van het gebouw etaleert de achterliggende maatschappelijke 

functies, maar vormt door het doorlopen van de baksteen banden toch ook duidelijk een onderdeel van het grote geheel.  

 

ontmoeting tussen buurt en school 

In het grote complex zijn de functies slim in elkaar gepast zodat ruimtes in de toekomst op meerdere manieren gebruikt 

kunnen worden. Een van de scholen is rond een groot atrium geplaatst, dat dient als aula en ontmoetingsplek voor 

leerlingen, docenten en andere gebruikers. Beide scholen delen de sportzaal, die ook een openbare entree heeft zodat 

deze in de avonduren kan worden verhuurd. De krappe locatie maakte het onmogelijk om een grote buitenruimte op 

maaiveld te maken, vandaar dat er voor is gekozen om een multifunctioneel groen ingericht plein op het dak tussen de 

twee hogere torens te plaatsten. Hier vindt de ontmoeting plaats tussen alle gebruikers van het complex. Terwijl de 

bewoners van de appartementen hier lekker in de zon zitten, komen de leerlingen van de school genieten van hun pauze. 

Ook de gebruikers van de maatschappelijke functies in de plint kunnen het verhoogde stedelijke plein als 

ontspanningsruimte gebruiken. De begane grond is een levendige plint, met rondom het gebouw de ingangen van de 

scholen, sporthal, woningen en andere functies.  

 

De woningen zijn hoogwaardig afgewerkt en de animo om te huren is groot. Er zijn nog slechts enkele woningen te huur. 

“Nog geen maand na oplevering zegt dat genoeg over de prijskwaliteitverhouding van deze woningen” zegt Marcel 

Korthorst, bestuurder van WoonCompas. Maar nog enthousiaster is hij over de maatschappelijke voorzieningen in het 

gebouw. ”Voor WoonCompas belangrijk, daarin zit echt de meerwaarde”. Naast De Passie, een evangelische school voor 

voortgezet onderwijs, vestigt ook Young Business School de Waal zich in het gebouw. Verder openen logeerhuis De Buren 

en ondersteunings- en ontmoetingscentrum House of Hope binnenkort hun deuren op de nieuwe locatie in Katendrecht.  

 

flexibiliteit  

Het gebouwontwerp biedt een grote flexibiliteit. Grote constructieve overspanningen, het vermijden van dragende 

scheidingswanden en het toepassen van kort, repeterende vensterstramienen zorgen voor een maximum aan 

indelingsvrijheid. Bij veranderende wensen zijn ruimtes samen te voegen of te verkleinen zonder ingrijpende 

verbouwingen. Door variatie in lokaalgrootte en dubbele inzet van bijvoorbeeld overlegruimten als kleinere groepsruimte, 

wordt het gebouw optimaal benut. Dit scheelt in het benodigde oppervlak en daarmee in de exploitatielasten. Het gebouw 

is logistiek en qua opbouw flexibel opgezet waardoor de verschillende functies gebruik kunnen maken van elkaars 

faciliteiten en een wijziging in programma in de toekomst eenvoudig kan worden doorgevoerd. Een weloverwogen zonering 

van ruimten voor gemeenschappelijk gebruik maakt het mogelijk om delen van het gebouw in de avonduren te verhuren 

voor culturele en maatschappelijke doeleinden. 

 

verblijfscomfort en duurzaamheid 

Een comfortabel binnenklimaat is een complex samenspel van verschillende factoren zoals thermisch binnenklimaat, 

luchtkwaliteit, verlichting, akoestiek, daglichttoetreding, privacy, visueel comfort, materiaalgebruik, uitzicht, ergonomie en 

de inrichting van de ruimten. Deze factoren beïnvloeden de mate waarin de mens zich gezond, comfortabel en productief 

voelt. Om een energiezuinig gebouw te realiseren, is de Trias Energetica aangehouden: energiegebruik zoveel mogelijk 

beperken, gebruik maken van duurzame energiebronnen om energie op te wekken en energie die gebruikt wordt zo 

efficiënt mogelijk inzetten en opwekken. Het resultaat is een gebouw dat slechts met behulp van warmtepompen (zijnde de 

verwarming en koelenergie) zijn energie geheel betrekt uit een ondergrondse energieopslag, zonder dat aanvullende 

verwarming of koeling nodig is. De Energie Prestatie Coefficiënt is 0,75, hiermee is de energieprestatie 25% gunstiger dan 

het Bouwbesluitniveau 2003. In het project worden voor alle bouwdelen materialen gebruikt met een zo laag mogelijke 

milieubelastingsfactor. In het ontwerpproces werden de levenscycluskosten en overwegingen rond het beheer, het 

onderhoud, de exploitatie en duurzaamheid als ontwerpcriteria bewust meegenomen.  

 

samenwerking  

Diederendirrix architecten gaf leiding aan het ontwerpteam voor dit nieuwbouwproject en coördineerde de 

ontwerpwerkzaamheden van de overige technische adviesdisciplines van ontwerp tot en met uitvoering (esthetische 

directievoering). Daarnaast maakten we het ontwerp zowel voor de inrichting van de buitenruimte als voor het interieur van 

de scholen. In het ontwerpproces werden het beheer, het onderhoud de exploitatie en duurzaamheid als ontwerpcriteria 

bewust meegenomen. Het ontwerp is tot stand gekomen in intensieve samenwerking met de opdrachtgever en de diverse 

gebruikersgroepen.
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