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FIRST Rotterdam
Op een markante locatie midden in 
Rotterdam, aan het Weena tegenover 
het nieuwe Centraal Station, staat het 
kantoorgebouw First. Hiermee is een 
nieuw hoogteaccent aan de binnenstad 
toegevoegd. Met de richting van de “twin 
tower” is een nieuw ensemble geÏntro-

duceerd van west Weena richting de 
19e eeuwse woonwijken van het Oude 
Westen. Het complex bestaat uit een 
rechthoekig bouwblok (35m hoog) met 
daarbovenop een toren van 130 m. De 
onderste twee lagen zijn als een trans-
parante plint vormgegeven en ingericht 
met uitnodigende entreelobby’s en 
publieke functies, zoals een restaurant 

en een kunstgalerie. Als voortzetting 
van deze plint wordt aan de oostzijde 
middels een  glazen serre een verbin-
ding gemaakt met de bestaande bebou-
wing. Deze dient tegelijk als windscherm 
en als transparante entree naar de als 
stadstuin ingerichte binnenhof. 

Situatie



Context
Rotterdam, naoorlogse wederopbouw

Sinds de naoorlogse periode van weder-
opbouw, heeft Rotterdam zijn reputatie 
als een vruchtbare voedingsbodem voor 
architectonische en stedenbouwkundige 
experimenten opgezet. Mordernisme 
heeft een grote invloed op de ruimtelijke 
opbouw van de stad dankzij het feit dat 
deze compleet werd verwoest tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. In de rest van 
Nederland heeft modernisme een heel 
andere betekenis. Rotterdam is één 
van de (weinige) steden waarvan de 
verwoesting het een tabula rasa maakte 
en een platform creëerde om hele-
maal opnieuw te beginnen volgens de 
hedendaagse doctrines. Deze principes 
zijn mobiliteit, nieuwe bouwtechnologie, 
grootschalige bouw, en een enorme 
drijfveer de bouw en verstedelijking te 
intensiveren.
            

Naast de fysieke- is FIRST ook ingebed 
in de historische context van Rotterdam 
en sluit naadloos aan in de na-oorlogse 
Rotterdamse modernistische traditie. 
In een vroeg stadium van het ontwerp is 
hiernaar onderzoek gedaan in samen-
werking met Wouter van Stiphout van 
bureau Crimson Architectural Historians.

FIRST is gebouwd op de fundamenten 
van het Bouwcentrum (Building Center). 
Dit was de plaats waar de strategische 
beslissingen over de ontwikkeling van 
de stad werden genomen en waar de 
moderne technologieën werden gepre-
senteerd. Dit zijn aspecten die onze 
interesse prikkelde en die ons leidde 
naar het idee om een   moderne inter-
pretatie van de city house, een bekend 
archetype, te geven. Tegelijkertijd willen 

wij de rol van de moderne technologie in 
het creëren van authentieke architectuur 
uitdrukken. FIRST is een reactie op het 
Groot Handelsgebouw van Maaskant. 
Zijn geloof en vertrouwen in technologi-
sche vooruitgang was zeer hoog. Hij zag 
de bouw van technologie en industriali-
satie van de bouw als de beste manier 
om hoge kwaliteit in de massaproductie 
van de architectuur te bereiken.
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Plattegrond begane grond

A A

FIRST | Plattegronden en gebruik

Plattegrond toren 24e verdieping

Plattegrond 4e verdieping | het Nieuwe werken



FIRST | Doorsnede

Doorsnede A - A



Publicatie van Peutz aangaande de duurzaamheidsmaatregelen toegepast bij FIRST

Buiten de door Peutz aangedragen 
duurzaamheidsmaatregelen zijn er ook 
maatregelen als: 3-lagig glas, hoge isola-
tiewaardes en flexibele stramienen met 
hoge verdiepingshoogtes toegepast. Dit 
maakt FIRST nu in de toekomst flexibel 

in te delen en te herontwikkelen. 
Daarbij is FIRST ontworpen in een tijd-
loze architectuur wat het gebouw ook 
bijzonder duurzaam maakt.

FIRST | Duurzaamheid



Jura, steenmijn in Duitsland

De firma Loveld in België

Horizontaal detail prefab geveldeel

De gevel is opgebouwd uit natuursteen en gepolijst beton. De 
natuursteen is door ons uitgezocht in de Jura Steenmijn in 
Duitsland. De gevelpanelen zijn vervolgens geprefabriceerd door 
de firma Loveld in België.

FIRST | Materiaal en detail
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“Urban Windows” : Zicht op Rotterdam CS. Foto:  Jeroen Musch
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FIRST | Relatie met omgeving



Zicht vanaf de 7e verdieping in de vide.
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Foto:  Jeroen MuschHet centrale atrium Verbinding tussen verdiepingen

Zicht op Rotterdam

FIRST | interieur
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FIRST Rotterdam   Presentatie Wall Relief No. 1   08-03-2012   Hans Hammink (de Architekten Cie.)

Het ontwerp van de kantoorvloeren 
kenmerkt zich door de open en flexi-
bele opzet. Dit is mogelijk door de 
constructie te concentreren in de 
torenkern en de dragende gevels. Brede 
vloervelden (12m) zijn vrijgehouden 
van constructieve elementen en zorgen 
voor vrij indeelbare werkgebieden. 
Tussen de twee schijven van de toren 
is het middengebied rondom de liften 
open van opzet. Juist op deze verkeer-
sintensieve punten is het uitzicht naar 
twee zijden open zodat ontmoeting 
en verpozing hier een bijzondere plek 
krijgen. De top van de toren krijgt door 
een grotere verdiepingshoogte een 
exclusiever karakter; hier bevinden zich 
ontvangstruimten, vergadercentrum, 
restaurant en bar met buitenterrassen. 
In het basisgebouw valt het grote atrium 
op. Dit is in de eerste plaats bedoeld 
om voldoende licht binnen te halen in 
het midden van de grote vloervelden. 
Maar tegelijkertijd is het atrium door zijn 
landschappelijke stapeling van terrassen 

een ruimtelijk bindend element die het 
basisgebouw openheid en identiteit 
geeft. Op eenzelfde manier zijn er grote 
vides achter hoge ‘urban windows’ aan 
het Weena waarmee het kantoor zich 
presenteert naar de stad. 

De uitwerking en materialisering van de 
gevels refereren naar de architectuur 
van het Groothandelsgebouw ertegen-
over. De prefab gevelelementen zijn 
bekleed met natuursteen en composiet-
beton. De gevel van de toren kenmerkt 
zich door hoge verticale vensters 
verdiept liggend tussen de smalle 
natuursteenribben. Door afschuiningen 
van deze ribben ontstaan een subtiel 
onderscheid tussen verschillende zijden 
van de toren die veranderd met rich-
ting van waaruit men de gevel ziet. Het 
ontwerp is in al zijn onderdelen volgens 
de laatste duurzaamheidsinzichten 
uitgewerkt en heeft een Breeam-klassifi-
cering ‘excellent’ gekregen.

opdrachtgever:
Weenapoint II Vastgoed, Rotterdam 

programma: 
44.500 m2 kantoren
800 m2 commerciële ruimte
190 ondergrondse parkeerplaatsen

architect: Branimir Medić & Pero Puljiz, de Archi-
tekten Cie.

projectteam:
Hans Hammink , Rene Bos , Sander Moerman , Henk 
de Haas , Klaas Reinder Sluijs , Louis Afonso , Jason 
Lee , Lenka Rezbarikova , Marco Keijzer , Lourens 
Cobben

aannemer:
Volker Wessels, Boele & van Eesteren en Bouwbedrijf 
Wessels Zeist bv

constructeurs: 
Corsmit, Rotterdam

Installatie-adviseur:
DWA, Bodegraven

Bouwfys. Adviseur:
Peutz, Nijmegen

datum opdracht: 
2009

bouwjaar: 
2012 - 2015

bruto oppervlakte: 
47.000 m2  (excl. 7.000 m2 parkeergarage)

Contactpersoon
Ernst van Raaphorst
e.v.raaphorst@cie.nl
T: 020 5309300

FIRST | Data en toegepaste kunst

Het kunstwerk “Relief No. 1” van Henry 
Moore dat ooit de gevel van het Bouw-
centrum sierde is teruggeplaatst in de 
gevel van FIRST. Aan de andere kant 
van het gebouw is een hedendaags 
bakstenen kunstwerk geplaatst gemaakt 
door de kunstenaar Martijn Sandberg.
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