
© ALL RIGHTS RESERVED BY DZAP BV NAARDEN 

RENOVATIE - ONTWERP



2

COMPLETE GEBOUW RENOVATIE

De opgave

Anno 2014: Een markant, omvangrijk kantoorgebouw op een
zeer prominente plaats in de binnenstad van Rotterdam staat al
geruime tijd leeg. Verouderde techniek en de tijdgeest heeft er
voor gezorgd dat het gebouw zelfs tegen lage huurprijzen niet
meer verhuurd raakt. Door de crisis jaren is er bij de toenmalige
eigenaar geen geld om het gebouw aan te pakken en wordt
besloten het gebouw af te stoten.

MPC Capital (nu Cairn) en Kadans vastgoed hebben het
aangedurfd om het gebouw te kopen. Met een duidelijke visie
op een hernieuwd gebruik is een prijsvraag uitgeschreven voor
het ontwerp van de renovatie van Blaak 16. Het gebouw met
een rijke historie, op een dergelijk prominente plek in de stad,
met zulke royale aaneengesloten vloeren, zal altijd verhuurd
worden, mits het pand weer aantrekkelijk wordt gemaakt,
zowel esthetisch als functioneel.

Doordat de crisis in 2014 nog steeds voortduurde is besloten de
bestaande functie te behouden en ambitieuzere plannen ter
zijde te schuiven. De uitvraag luidde: ontwerp een eigentijds
gebouw met een hoogwaardig kwaliteitsniveau, dat aansluit bij
de dynamiek van de stad. Nadat DZAP de prijsvraag heeft
gewonnen, is hier een duurzaamheidsambitie van BREEAM
Excellent aan toe gevoegd.
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Het gebouw

Blaak 16 is een zeer prominente plek in het hart van Rotterdam.
De Blaak is een voorname straat in de stad met veel historie en
uitstraling. De locatie ligt centraal in de stad en is goed
bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de auto en
de fiets.

Het huidige gebouw aan de Blaak 16 is een typisch 70-er jaren
kantoorgebouw, dat wordt gekenmerkt door een monotone en
gesloten gevel.

De gevel is opgebouwd met geprefabriceerde betonelementen
van uitgewassen grind in een sterk dominant stramien van 1,8
meter. Hierin zijn steeds dezelfde gevelpanelen gebruikt. Het
spiegelende glas in combinatie met dit strenge stramien vormt
een weinig uitnodigende gevel.

‘Alles van waarde is weerloos’
Bekend van Lucebert is de dichtregel ‘Alles van waarde is
weerloos’ uit het gedicht ‘De zeer oude zingt’ uit 1974. De zin is
als kunstwerk door Tony Burgering als kunstwerik in grote neon
letters gevat en staat sinds 1978 op de dakrand van Blaak 16
meteen naast de van de Willem de Kooning academie.
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Markthal BibliotheekQ-Park Beursplein Halte Keizerstraat

Het pand Blaak 16 staat in een gevelrij met meerdere panden
van dezelfde schaal, maar wel uit duidelijk verschillende tijden.
Vanuit het pand is er uitzicht over op de markt op de
Binnenrotte, Station Blaak, Noord Blaak met een gevarieerde
bebouwing, de bibliotheek en de Kubuswoningen van architect
Piet Blom.

Het pand is erg goed bereikbaar, zowel met de auto als
openbaar vervoer. Voor auto’s is er een parkeergarage onder
het pand, dat exclusief voor het pand beschikbaar is. In de
nabije omgeving zijn er ook diverse openbare parkeergarages
voorhanden.

Rondom het gebouw zijn volop voorzieningen aanwezig, die het
gebruik van het gebouw ondersteunen. De diverse
vervoersmogelijkheden zijn reeds benoemd, maar ook aan
algemene voorzieningen is geen gebrek in de directe omgeving
van Blaak 16. Zo is de centrale Bibliotheek recht tegenover het
pand, maar zijn ook diverse musea, horeca, winkels, en hotels
in de directe nabijheid.

Rond de Oude haven, Botersloot en Hoogstraat zijn
concentraties van horeca, maar ook daaromheen zijn nog
diverse gelegenheden. Voor winkelen is er de markt die bijna
dagelijks aanwezig is op de Binnenrotte. Vervolgens is er het
winkelcentrum dat begint bij de Hoogstraat en doorloopt via de
“koopgoot” naar de Lijnbaan.

Kubuswoningen

Blaak 16Maritiem Museum Station Blaak

Ligging
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Ligging

Hoewel de bebouwing direct naast het pand gevarieerd is qua
verschijningsvorm, is er wel duidelijk een gevelwand aan de
Zuid Blaak te herkennen. Het pand aan de linkerzijde van Blaak
16 (nummer 12) is een traditioneel bakstenen gebouw met
pannendak dat vlak na de oorlog is gebouwd. In schaal en
bouwhoogte is het pand een stuk kleiner dan de bebouwing
van Blaak 16. Ook de detaillering van de gevel is klassiek en
klein van schaal.

Daarnaast is er eerst een doorsteek van de ontsluitingsweg
naar Rotterdam Zuid en vervolgens een solitaire hoogbouw
(nummer 8). Dit gebouw kent een sterk verticale architectuur
in glas. De detaillering is redelijk fijnmazig en sluit goed aan op
de omliggende bebouwing – ondanks de schaal van het pand.

Het pand aan de rechterzijde (nummer 20) is een massief
bouwblok, ook in de 70-er jaren gebouwd. Dit gebouw is zo
mogelijk nog massiever van structuur dan de Blaak 16. De
detaillering is grove betonnen elementen en spiegelend glas als
een grootstedelijk bouwvolume. De twee panden naast
nummer 20 (nummers 28 tot 34) zijn weer van vlak na de
oorlog, opgetrokken in baksteen.

Direct tegenoverliggend is het nieuwe kantoor van Loyens &
Loeff (nummer 31). Dit gebouw heeft een sterk horizontale
architectuur. De gevel is in vier delen geleed en kent een
detaillering die het gebouw goed benaderbaar maakt.

Links van het gebouw van nummer 31 is een wooncomplex
gesitueerd (o.a. nummer 229). Dit complex is gebouwd in de
80-er jaren. Het is opgebouwd in baksteen met betonnen
“speklagen”. Hoewel een fors bouwblok, is de architectuur
kleinschalig met terrassen en duidelijk herkenbare
wooneenheden. Achter nummer 31 ligt de Markthal half
verscholen. Dit is een massief volume met uitgeholde
binnenzijde, die op de kop zichtbaar is. Naast deze bebouwing
ligt het station Blaak in een groot open plein van de
Binnenrotte. Dwars over de Blaak zijn dan nog de
Paalwoningen van Piet Blom gebouwd. Deze markante
bebouwing vormt de afsluiting van de Blaak aan de oostzijde. 34 28 1220 8 31

Station Blaak Kubuswoningen

Markthal
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Ontsluiting en routing

Om het gebouw zo goed mogelijk in zijn omgeving te laten
passen, vinden wij het belangrijk het gebouw aan te sluiten op
aanwezige structuren. Om het gebouw te bereiken zien we drie
logische verkeersstromen: openbaar vervoer, fiets en auto. Het
grootste deel van de mensen die met openbaar vervoer naar
het pand komen, zal via het station Blaak komen.

Bezoekers en bewoners van het pand zullen via het royale
zebrapad op de kruising van de Blaak met de Verlengde
Willemsbrug benaderen. Dit is ook de meest voor de hand
liggende verbinding met het (winkel)centrum van de stad.
Omdat we de plint van het pand naast entree ook een
zelfstandige entree voor een commerciële functie willen geven,
hebben we gekozen om de hoofdentree van het pand iets
richting het kruispunt te verleggen. Hiermee komt er ruimte vrij
om de tweede entree ook voldoende vrij om de tweede entree
ook voldoende identiteit te geven.

De tweede groep van bezoekers van het pand komt op de fiets.
Om te voorkomen dat zij halsbrekende toeren moeten uithalen
tussen auto’s door op steile hellingen, hebben we aan de
voorzijde van het pand een aparte toegang gecreëerd voor
fietsers. Deze geeft rechtstreeks toegang tot de kelder van het
gebouw. Voor de auto’s verandert er niet veel ten opzichte van
de huidige situatie. Wel kan de bewegwijzering een stuk beter
dan in de huidige situatie. Scheiding tussen auto’s en fietsen zal
ook voor het autoverkeer een verbetering worden. Bovendien
kan de afsluitbaarheid van de garage hierdoor worden
verbeterd.
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Principe renovatie

In de huidige situatie is het pand nogal monolithisch van vorm
en uitstraling. Het pand is vrij plomp en grof van architectuur.
In de beleving van de gevel willen we de schaal van het gebouw
meer laten aansluiten op de omliggende bebouwing.

Hiertoe willen we het totale gebouwvolume optisch splitsen in
meerdere volumes, zodat het pand optisch slanker en subtieler
wordt. Om te voorkomen dat het te bont wordt, hebben we er
voor gekozen om de volumes niet alle drie een andere
verschijningsvorm te geven, maar de twee voorliggende
volumes hetzelfde te laten zijn.

De twee voorliggende volumes zijn echter niet identiek. Het
rechter volume steekt verder naar voren dan het linker volume.
Om het gebouw spannender te maken, hebben we gemeend
de twee voorliggende volumes verder van elkaar te moeten
laten verschillen door het verwijderen van de bovenste twee
lagen. Hierdoor zullen de 9e en 10e verdieping kleiner worden.
Het totale verlies in vierkante meters door deze ingreep is
270m². Door slimme van elkaar te moeten laten verschillen
door het verwijderen van de bovenste twee lagen. Hierdoor
zullen de 9e en 10e verdieping kleiner worden. Het totale
verlies in vierkante meters door deze ingreep is 270m². Door
slimme ingrepen elders in het pand winnen we deze m²’s
echter ruimschoots terug. De esthetische kwaliteit neemt
hiermee dusdanig toe dat we dit een verantwoorde ingreep
vinden.

De bestaande situatie is erg somber, massief en gesloten. Het
gebouw komt grof en lomp over. Niet uitnodigend, weinig tot
geen interactie met buiten. De parkeergarage heeft een geheel
eigen uitstraling, die niets met de architectuur van het pand te
maken heeft.

In de nieuwe situatie zoeken we de afwisseling van twee
soorten gevels, waardoor er een spannender gevelbeeld
ontstaat. De parkeergarage wordt niet als los onderdeel gezien
maar wordt geïntegreerd in de architectuur van de nieuwe
gevel en maakt zodoende meer deel uit van het nieuwe pand.
De ruimte achter het pand krijgt daarmee ook meer kwaliteit.
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Materialen

Steen, Glas en Staal

STOER

EERLIJK

PUUREIGENTIJDS

SUBTIEL

EENVOUD

TRANSPARANT

DYNAMISCH

Wanneer we naar het gebouw, de locatie en de omgeving kijken zien we de
volgende kernwoorden die de identiteit weergeven:

Deze kernwaarden resulteren in de onderstaande sferen en materialen. Als
basis gebruiken we slechts drie eerlijke materialen: steen, glas en staal

Deze materialen geven een kwalitatieve uitstraling, en geven ruimte aan de
genoemde begrippen. Door deze materialen zo zuiver mogelijk toe te passen
ontstaat er een strak en kwalitatief beeld, waarmee het gebouw een “State Of
The Art” uitstraling zal hebben. Door de schaal en detaillering zal het pand zich
onderscheiden, maar zich tegelijk ook prima voegen in de omgeving en een
harmonieus geheel met de omgeving vormen.
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Materialen, structuur en gevelopeningen

Bestaande gevel

Gesloten en streng gevelbeeld, somber kleurgebruik en spiegelend
glas geeft het pand een afstandelijk karakter. De bestaande grind
gewassen betonelementen zorgen voor een gedateerd uiterlijk.

Nieuwe situatie, vliesgevel

Door toepassing van een transparante vliesgevel wordt de werkvloer veel
lichter. Daarnaast is er meer interactie met de omgeving. Er is gekozen
voor transparante beglazing zodat er levendigheid en dynamiek achter de
gevel zichtbaar is.

Nieuwe situatie, natuursteengevel

De half open delen in de gevel zorgen in combinatie met de vliesgevel voor een
dynamisch gevelbeeld. De stenen gevelbekleding is daarnaast stoer en
duurzaam. De kozijnen lopen van de vloer tot het plafond om een optimale
interactie met buiten te genereren. Incidenteel wordt de negge van het
steenelement uitgevoerd in een warm rood-bruine kleur wat het dynamische
van het gevelbeeld versterkt.
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BEFORE DESIGN AFTER
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BEFORE DESIGN AFTER
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RESULT
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