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Het ontwerp van Hang 5-6 komt voort uit 
een ontwerpwedstrijd die dit jaar werd 
uitgeschreven voor het Tranformatieplein op de 
PROVADA in Amsterdam. Een binnenstedelijke 
opgave met een bepaalde complexiteit, waarbij 
wij onze ervaring met herbestemmingsprojecten 
konden inzetten. 

Transformatie van kantoorpand naar 
woongebouw
Het voormalige kantoorgebouw bevindt zich vlakbij station 
Blaak, de drukke Hoogstraat en de welbekende Markthal, 
maar ligt zelf volledig in de luwte. Het kantoorgebouw stamt 
uit de vijftiger jaren. Na een grondige verbouwing in de jaren 
zeventig is er weinig veranderd aan het pand, waardoor het 
niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Hierdoor 
staat het gebouw sinds 2011 leeg en wordt het alleen gebruikt 
voor antikraak. Dit is volgens ons onnodig gezien de enorme 
potentie van het pand. Mede door de goede ligging in de 
luwte van het bruisende centrum en op loopafstand van alle 
faciliteiten, is het ideaal voor bewoning. 
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Iets teruggeven aan de stad
Dit wordt bekrachtigd door het schrijnende tekort aan huurwoningen in de vrije sector. Op 26 juli 2016 publiceerde onder andere de NRC dat de huurprijzen afgelopen jaar het hardst zijn gestegen in 
Rotterdam en dat er een tekort is aan huurwoningen voor de middeninkomens. Er is een steeds grotere behoefte om in de stad te wonen, waardoor het aantal inwoners in Rotterdam steeds verder 
stijgt. En doordat werk en inkomen steeds flexibeler worden, is er ook behoefte aan flexibelere woonoplossingen.

Met de transformatie van Hang 5-6 wordt er iets teruggegeven aan de stad. Rotterdam is aan het verdichten en krijgt steeds meer hoogbouw, wat recht doet aan het idee van de Rotterdamse 
gebouwen: bouwblokken met variërende hoogtes van individuele panden. Hang 5-6 wordt daarom in dit voorstel uitgebreid met vier extra verdiepingen, waardoor het stedenbouwkundig meedoet 
met het dynamische spel in de omgeving. 

Bestaand

Hang 5
Hang 6

Verwijderen van kap, strippen tot casco Begane grond en kelder geschikt maken voor 
bewoning, optoppen van volume
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Innovatieve en duurzame oplossingen 
Transformatie is het kernbegrip van het project; op welke 
manier kan het bestaande pand hergebruikt worden? 
Innovatieve oplossingen waren nodig om al het bestaande 
vloeroppervlak zo effectief mogelijk te gebruiken, met 
name de kelder. In samenwerking met IMd raadgevende 
adviseurs is gekeken naar het constructieve skelet van het 
bestaande gebouw. Deze blijkt ten tijde van de bouw zwaar 
overgedimensioneerd te zijn, wat mogelijkheden geeft tot 
het creëren van grote vides en het optoppen met meerdere 
verdiepingen. Hierdoor wordt het fundament van het gebouw 
op een duurzame manier hergebruikt.
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Collectieve daktuin

Grondgebonden woningen
(130 - 180 m2)

Appartementen:
Grote variatie aan woningtypes
(40 - 140 m2)

Royale buitenruimte op 
zuid voor elke woning

Ingreep in begane grond vloer 
maakt onverhuurbare kelder en 
begane grond bruikbaar

Uitzicht over het 
Laurenskwartier
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Een eigentijds gebouw, klaar voor de toekomst
Op de verdiepingen bevinden zich de appartementen. Door de stijgkern te verplaatsen naar het hart van de verdieping, kunnen er twee appartementen gecreëerd worden die noord-zuid georiënteerd 
zijn. Hierdoor hebben beide appartementen een grote hoeveelheid lichtinval, wat bijdraagt aan het wooncomfort. De minimale en innovatieve circulatiekern die is ontworpen in samenwerking met 
EGM adviseurs, zorgt voor een betere verhouding tussen het bruto-, en het verhuurbare vloeroppervlak. 

Begane grond

Grondgebonden woning, 160 m²
Voorbeeldwoning 1

Souterrain

Doorsnede

ZuidNoord
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Met de transformatie krijgt het pand ook een nieuwe gevel, 
met grote raampartijen die zorgen voor veel lichtinval. De 
eigentijdse architectonische uitstraling zorgt ervoor dat het 
gebouw klaar is voor een nieuwe periode.

Met het totaalontwerp wordt het verhuurbare vloeroppervlak 
bijna verdubbeld, wordt er een alternatief geboden 
tegen leegstand en wordt er ingespeeld op de stedelijke 
verdichting van Rotterdam. Voor de betrokken partijen zoals 
de eigenaar en de gemeente een win-win situatie.

Indeling A Indeling B

Grote variatie aan appartementtypes mogelijk binnen casco

Appartement, 70 m²
Voorbeeldwoning 2

70 m² 60 m² 140 m²40 m²

40 
m2

70 m² 80 m² 60 m²

Noord

Zuid
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