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OPDRACHT

Na 4,5 jaar succesvol met een mobiele pizzeria 
als foodtruck langs evenementen en festivals 
te zijn getrokken, wilden de twee eigenaren 
van Old Scuola een vaste uitvalsbasis voor hun 
fascinatie voor het maken van pizza’s. 

Tijdens de festivals presenteert Old Scuola zich 
als echte pizza liefhebber, die het deeg 72 uur 
(3 dagen!) laten rijzen, experimenteren met de 
beste ‘eerlijke’ ingrediënten uit Italië, en de 
‘Ferrari’ onder de houtovens uit Napels naar 
Nederland hebben laten verschepen.

Zonder enige restaurant ervaring benaderde de 
twee eigenaren Daniel van der Stel en Marco 
Zander het jonge ontwerpbureau IWT met de 
vraag hun toekomstige ruimte vorm te geven. 
Het werd een lastige opgave om de opdracht 
te definiëren. IWT concludeerde tijdens het 
eerste overleg dat hoewel Old Scuola  om 
een restaurant vraagt, eigenlijk geen echt 
restaurant wilt. Dit heeft IWT niet als probleem 
bestempeld, maar als kans aangegrepen om 
dogma’s te doorbreken.

AANPAK

In verschillende workshop sessies heeft IWT 
samen met Old Scuola het PVE vastgesteld 
om tot op detailniveau de productieprocessen 
en daarbij behorende workflows van de ideale 
ruimte voor Old Scuola te doorgronden, met als 
kernvraag: “What if... instead of designing a 
new interior, we redesign your system?”.

De focus op het programma werd uitgebreid 
van een pizza restaurant naar het pizza 
hoofdkantoor, waardoor nieuwe mogelijkheden 
ontstonden en het relevant werd om ook de 
productiekeuken voor de festivals in dezelfde 
ruimte als het restaurant te plaatsen.

Deze sessies hebben een compleet PVE 
opgeleverd, maar ook een duidelijk inzicht 
gegeven hoe de chef, de pizzabakkers, de 
deegmakers en het barpersoneel op welk 
moment van de dag/avond efficiënt met elkaar 
samenwerken. 

LOCATIE

De ideale locatie werd gevonden in een ruimte 
van 350m2, gelegen op een hoek in het 
Industriegebouw, een icoon van de Rotterdamse 
wederopbouw. Het is in de naoorlogse jaren 
gerealiseerd als bedrijfsverzamelgebouw, 
naar ontwerp van architect Hugh Maaskant in 
samenwerking met Willem van Tijen. Inmiddels 
vervult het gebouw weer zijn oorspronkelijke 
functie en biedt het onderdak aan (creatieve) 
start-ups, maar ook horeca en gevestigde 
ondernemingen. Naast Old Scuola zijn 
bijvoorbeeld ook MVRDV, LOLA Landscape 
Architects en conceptwinkel Groos in Het 
Industriegebouw gevestigd. 

ONTWERP

Het vervagen van de scheidslijn tussen 
productie en restaurant (zie conceptdiagram 
p.16)
Het ruimtelijk ontwerp is erop gericht de harde 
scheidslijn van een keuken en restaurant op 
te heffen, waarbij zowel het personeel als de 
gasten gebruik maken van elkaars ruimte, 
zonder aan efficiëntie in te boeten. Zo is de 
bar niet één lange barrière, maar bestaat uit 
drie barren (ingedeeld als koffiebar, bierbar 
en wijnbar) en zijn als drie losse werkeilanden 
centraal in de ruimte geplaatst. Als spin-offs 
van de bar staan her en der werkbanken, waar 
de productie zich kan uitbreiden voorbij de 
keuken, afhankelijk van het tijdstip van de dag 
en de gevraagde ruimte. 

Deze grensvervaging zorgt ervoor dat de 
gasten worden uitgenodigd te midden van het 
productieproces - aan de werkbladen - plaats 
te nemen, als deze niet in gebruik is. Aan 
de andere kant heeft Old Scuola de vrijheid 
om de gehele ruimte als productieruimte in 
te nemen als een groot festival moet worden 
voorbereid. Binnen de seizoensplanning valt het 
festivalseizoen in de zomer - als veel gasten 
buiten op het terras kunnen zitten -  zodat 
deze ruimte niet ten koste hoeft te gaan van 
het aantal zitplaatsen en er altijd flexibel 
ingespeeld kan worden op de verschillende 
ruimtelijke eisen van het moment. 

Het samenbrengen van alle faciliteiten in één 
horizontale kern (zie conceptdiagram p.16)
De vaste elementen (de koelcel, spoelkeuken, 
keuken, pizza ovens, trap en wc’s) zijn in één 
horizontale kern samengevoegd waardoor tegen 
de achterwand een duidelijke en efficiënte 
drager van alle faciliteiten ontstaat. Centraal 
in deze kern - en daarmee in de gehele ruimte 
- staan de Napolitaanse houtovens, met een 
diameter van 180 cm en 3000 kg per stuk, als 
backbone van de zaak.

Het plafond als drager  voor het akoestisch 
landschap en verlichting (zie conceptdiagram 
p.18)
De ruimte is hoog (6 meter), en bestaat uit veel 
beton en glas. De productie vindt plaats in deze 
harde ruimte waar ook de gasten intiem moeten 
kunnen samenkomen. Om een akoestische 
kwaliteit te kunnen waarborgen is het plafond 
ontworpen als landschap die de activiteiten van 
het onderliggende geluid absorbeert. Drie type 
akoestische elementen zijn ontworpen: twee 
metalen frames met geperforeerd staal boven 
de barzone (waarvan 1 in hoogte verstelbaar is, 
en gespeeld kan worden met intimiteit), baffles 
van geperforeerd staal boven de productiezone 
en looproosters boven en onder de entresol, 
waarbij de akoestische demping en de 
verlichting geïntegreerd zijn en de perforaties 
in de metalen enerzijds het geluid doorlaten en 
anderzijds - in de intieme zones - zorgen voor 
een atmospherisch lichtspel.

Traditionele werkbank als uitgangspunt voor de 
bar elementen (zie conceptdiagram p.20/21)
Daar de bar elementen geen afscheiding mogen 
vormen in de ruimte en de dubbelfunctie van 
zowel werkruimte als verblijfsruimte moet 
kunnen ondersteunen hebben wij gezocht naar 
een vorm die deze uitgangspunten ondersteunt. 
Typologisch herbergt de traditionele werkbank 
deze kwaliteiten, het combineert namelijk de 
functies van een tafel, statafel en werkbank. 

De bar elementen zijn op een hoogte van 100 
cm ontworpen, zodat het werkblad en het 
barblad in gelijke hoogte doorloopt een geen 
blokkade vormt in gebruik. De bar elementen 
zijn aan de onderkant gesloten waar de 
uitgifte en kassa zich bevindt, semi-open waar 
de koelingen zich bevinden en open bij het 
productiegedeelte. Zodra aan de semi-open en 

open delen krukken worden geplaatst dient  die 
plek als een herkenbare verblijfsplek voor de 
gasten.

Het stalen frame ter ondersteuning van de bar 
en die tegelijkertijd als voetensteun fungeert 
verwijst naar de typische stevige stalen 
horecawerkbank onderstellen. Door de stalen 
buizen met elkaar te verbinden zoals Rietveld 
zijn houtverbindingen maakt, ontstaat niet 
enkel een esthetisch detail, maar ook een 
constructief sterk knooppunt. (zie afbeelding 
p.23)   

De elementen zijn uitgevoerd in terrazzo, RVS 
en gepoedercoat hamerslagstaal. Het terrazzo 
verwijst natuurlijk naar het typisch Italiaanse 
vakmanschap, het RVS en gepoedercoat 
hamerslagstaal naar de werkbanken in een 
industriële productieruimte.    

Tactiliteit op detailniveau
Om te voorkomen dat de ruimte één grote 
harde, koude industriële ruimte wordt is gezocht 
naar een balans in de structuren van de 
verschillende materialen die is onderverdeeld 
in twee groepen: een metaal-familie en een 
terrazzo-familie. 

De terrazzo-familie bestaat uit:
• Terrazzo - een combinatie van licht grijs, 

roze/rood, geel/beige, zwart en wit geeft 
van dichtbij een warm kleurenspel voor 
de bar elementen. Drie verschillende 
kiezelgroottes van marmer zijn in de 
verschillende bar onderdelen toegepast, 
zodat ook daarin een wisselwerking ontstaat 
die de verschillende gebruiken subtiel 
benadrukt;

• Gepolijst beton - de vloer is opgehoogd 
met een custom betonmix en vervolgens 
gepolijst; 

• Marmoleum - de tafels en schuifdeuren 
zijn bekleed met gespikkeld en gemarmerd 
linoleum voor een warme aanraking die 
uitnodigt om langer aan tafel te zitten;

• Gespikkelde tegels - in de toiletten hebben 
de tegels een kleine zwart, wit, grijze pixel 
op een warm roze achtergrond. Hierdoor 
ontstaat binnen het koude kleuren en 
materialen palet in een intieme omgeving.

De metaal-familie bestaat uit: 
• RVS - als drager van alle productie 
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activiteiten en facilitaire voorzieningen 
waarbij hygiëne van belang is; 

• Hammerslag gepoedercoat staal - een lichte 
zwart/wit spikkel in het staal zorgt voor 
een zachtere uitstraling en verwijst naar de 
terrazzo-familie; 

• Geperforeerd staal - geeft het staal een 
verfijning en zorgt ervoor dat het geluid en 
licht wordt doorgelaten;

• Looproosters - een goede harde industriële 
kwaliteit, die eveneens het geluid en licht 
op een warme indirecte manier doorlaat;

• Metallic gordijnen - een licht, semi-
transparant golvend gordijn - die veelvuldig 
in de kassenbouw wordt toegepast, waarbij 
gedeeltelijk licht wordt weerkaatst en 
gedeeltelijk wordt doorgelaten -  is over 
de gehele breedte in de ruimte gehangen 
op de entresol en zorgt voor een flexibele, 
atmospherische afsluiting van deze 
verdieping. 

Als tactiele toevoeging aan de materialen-
families zijn twee extra kleur accenten 
geplaatst: 
• Groene industriële (en hygiënische) 

lasschermen gecombineerd met vilt voor zijn 
akoestische kwaliteiten; 

• De oude stalen HEA ligger aan het plafond 
is oranje overgeschilderd als stijl verwijzing 
naar een typisch industrieel element. 

REALISATIE

Het Industriegebouw is een rijksmonument, 
vandaar dat IWT al in een vroeg stadium bij 
het proces betrokken was om in overleg met 
de gebouweigenaar en monumentenzorg te 
bepalen hoe de afzuigkanalen van de keuken 
en pizzaovens aan de historische gevel konden 
worden geplaatst en op welke manier deze op 
een minimale manier bevestigd kon worden. 
 
In de tussentijd - en tijdens het ontwerpproces 
- zijn de werkzaamheden gestart om de 
tussenmuren en de meterkast in de ruimte 
te verplaatsen en de ongelijke vloer op te 
hogen en te verstevigen voor de komst van 
de twee houtovens met ieder een gewicht van 
3000 kg. Hiervoor zijn 5 IPE’s opgenomen die 
samen de drukbelasting op de originele vloer 
ondervangen. Om de ovens op werkhoogte te 
plaatsen - en flush op te kunnen nemen - is een 

‘constructieve tafel’ van HEA’s 180 ingebouwd 
binnen het frame van de Strip. Deze constructie 
is uiteindelijk volledig aan het zicht onttrokken 
door de afwerking van Sendzimir 2 mm 
beplating (zie detail P.17). De muren en plafond 
zijn volledig gezandstraalden teruggebracht 
naar het oorspronkelijke in situ gestorte 
betonnen geraamte van Maaskant. 

De houtovens staan 24/7 aan om het interne 
verbrandingsniveau op peil te houden. Ook zorgt 
dit voor een primaire verwarming van de ruimte 
waardoor de bestaande verwarmingselementen 
voor het meest van de tijd niet in gebruik zijn. 
Deze zijn echter wel behouden en gekoppeld 
aan de stadsverwarming als backup in de 
winter. Daarnaast is de afzuiging van de keuken 
overgedimensioneerd en diagonaal gesitueerd 
ten opzichte van de te openen delen in de 
gevel, waardoor een natuurlijke trek in de 
ruimte de aanvoer van verse lucht faciliteert en 
een apart ventilatiesysteem overbodig maakt

Er is een netwerk aangelegd van stroom- 
en afvoerpunten (waaronder een aantal 
krachtstroom punten en afvoeren gekoppeld 
aan de vetput die in de onderliggende kelder 
is geplaatst), zodat de keukenapparatuur 
flexibel door de gehele ruimte geplaatst kunnen 
worden. 

Voor het terrazzo heeft IWT samengewerkt met 
Aldo Corradi, een Italiaanse terrazzo familie 
gevestigd in Amsterdam die het ambacht van 
generatie op generatie doorgeeft. Dit bedrijf 
heeft bijzonder veel ervaring in het leggen van 
terrazzo vloeren, het maken van wasbakken 
en barbladen voor horeca, maar de bar die 
benodigd was voor Old Scuola was nog niet 
eerder gemaakt. Iedere bar bestaat namelijk 
uit 3 grote naadloze elementen: een barblad, 
een achterblad en een gesloten blok, waarvoor 
complexe mallen zijn gemaakt. Het barblad is 
met een marmergranulaat van 3 cm gegoten, 
het achterblad met 1 cm en het blok met 2 
cm. Een marmergranulaat van 3 cm had Aldo 
Corradi niet eerder verwerkt. Het grootste 
terrazzo blad is bijna 4,5 m lang waardoor 
het transport en uiteindelijk gewicht op de 
werkvloer een belangrijk uitgangspunt vormden.

1. plattegrond van de 
begane grond. 

2. plattegrond van de 
entresol verdieping met 
een weergave van de 
akoestische panelen aan 
het plafond.
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PIZZA OVENS SPOELKEUKEN KOELCEL TOILETTEN GRIL + 
KEUKEN
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MAATVOERING IN HET WERK
TE CONTROLEREN

3. technische tekening 
van het constructieve 
skelet achter en onder 
de pizzaovens in de 
horizontale kern.  

van een traditionele 
tweedeling keuken vs. 
restaurant...

...naar een open space. 
join the kitchen!

de vaste elementen...

...gecombineerd in 1 
horizontale kern

3. 

vanwaaruit de rest van de 
ruimte gefaciliteerd kan 
worden.
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5. Verblijfszone 
hoog. In hoogte 
verstelbaar metalen 
frame (combinatie van 
akoestiek + verlichting 
achter zig/zag 
geperforeerd staal) voor 
het neerzetten van een 
intieme, besloten sfeer.

6. Verblijfszone 
hoog. In hoogte 
verstelbaar metalen 
frame (combinatie van 
akoestiek + verlichting) 
voor het neerzetten van 
een ruimtelijke sfeer.

7. Productiezone hoog. 
Baffles van geperforeerd 
staal voor een demping 
van het productiegeluid.

8. Verblijfszone laag. Een 
plafond van looprooster 
met daarachter 
akoestische demping 
en verlichting voor een 
intieme sfeer.

9. Een axonometrie van 
de begane grond met het 
looprooster plavond, de 
entresol met het gordijn 
en het plafond met het 
akoestische landschap.

8. 

9. 

5.

6.

7.
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11. De barlementen met 
de werkbank als basis 
voor het ontwerp van de 
bar. 

10. De barelementen 
die  verschillende type 
gebruikt ondersteunt en 
uitlokt.
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12. Het detail van de 
metalen frames onder de 
barelementen, met het 
houtdetail van Rietveld 
als referentie.  
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14. Doorsnede render 
van de ruimte voor Old 
Scuola.


