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deMunnik-deJong architecten & Merk X ontwierpen de transformatie en renovatie 
van de stadswinkel in het rijksmonumentale Stadhuis Rotterdam

De publiekslocatie in het achterhuis van het Stadhuis Rotterdam is de grootste stads-
winkel voor gemeentelijke dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het nieuwe 
serviceconcept van de gemeente omvat meer dan de bekende balie van burger-
zaken. De Rotterdammer kan hier nu ook terecht voor gesprekken over belastingen, 
werk, inkomen en leerplicht.

Het nieuwe ontwerp van de stadswinkel bouwt voort op het ontwerp van Henri Evers 
1914-1920 en is in lijn met eerdere renovaties van het Stadhuis die door hetzelfde team 
zijn gedaan.

De essentie is dat in het gehele Stadhuis in zijn vernieuwen, renovatie en restauratie 
consequent in één handschrift wordt doorgevoerd. Het harmonisch bij elkaar bren-
gen van de details in een monument met de eisen van hedendaags architectuur. 
Het is een architectonische opgave, het vereist kennis van een opeenstapeling van 
details uit het begin van de vorige eeuw versus de nieuwe eisen die gesteld worden 
aan monumentale ruimtes en hedendaagse programma’s.

De bestaande indelling, kleuren en materialen waren niet afgestemd op de heldere 
structuur van de monumentale ruimte. De ruimtes waren verrommeld en de instal-
laties voldeden niet meer. Bij vorige verbouwingen waren de balies weggestopt aan 
de zijkanten van de drie overdekte binnenhoven. De structuur van het oorspronkelijke 
ontwerp van het Stadhuis door Henri Evers uit 1914-1920 was hierdoor niet meer afl ees-
baar.

Het uitgebreide programma van de Stadswinkel omvat een groot aantal spreek- 
werkplekken. Om deze plekken visueel en ruimtelijk te verbinden met de Stadswinkel 
zijn er openingen gemaakt binnen de structuur van Evers’ ontwerp. De openingen zijn 
al dan niet voorzien van een pui uit staal en glas.

De servicebalies zijn teruggeplaatst in het centraal gelegen hof. Aan weerszijden van 
de servicebalies bevinden zich twee wachtgebieden met speciaal ontworpen inge-
legde tapijten en kroonluchters met een diameter van ruim 7 meter.
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Het uitgebreide programma van de Stadswinkel omvat een groot aantal spreek- werkplekken. Om deze plekken visueel en ruimtelijk te verbinden met de Stadswinkel zijn er openingen gemaakt binnen 
de structuur van Evers’ ontwerp. De openingen zijn al dan niet voorzien van een pui uit staal en glas. De geloten nissen in de gangen zijn geopend en voorzien van een nieuwe pui. De overgang tussen 
gangwand en houten lambrisering is in de detailiering voorzien door middel van een ingelaten T-profi el. Door de deur in de nieuwe pui te voorzien van een diepe dagkant kan deze 180 graden worden 
geopend. 
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Door de deur in de 
nieuwe pui te voor-
zien van een diepe 
dagkant kan deze 
180 graden worden 
geopend

de tussendeuren 
maken mogelijk dat 
medewerksers 
kunnen vluchten 
in geval van een 
calamiteit
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situatie voor verbouwing nieuwe situatie
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maatvoering in het werk te controleren

Stadhuis Rotterdam
Achterhuis
Stadswinkel XL
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Project Management Bureau
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                          BESTEK
MATERIALEN EN AFWERKINGEN:

- staalwerk: Jansen profielen ( economy 50)
  hoek- en T-profielen, staalplaat,
  afwerking:  gepoedercoat in kleur
  zie afwerkstaat
- glaswerk: gelaagd glas 8mm, 44.A2
  in compriband.
  luchtgeluidisolatie RA minimaal 36 dB
  Stadip Silence 44.A2
- slot: loopslot: Nemef 55,
  doornmaat 60, kastmaat 75
- scharnieren: aanlaspaumelles
- kruk: Jansen 550.349 - RVS
- glaslatten onder verstek
- bevestigen d.m.v. imbus of Torx,
verzonken,
  in kleur pui
- De deuren voorzien van kierdichting
(rubber kaderprofielen - indrukking
profielen door deur minimaal 3 mm
deuren voorzien van een automatische
valdorpel). Luchtgeluidisolatie RA
minimaal 35 dB

werktekeningen ter goedkeuring
5 stuks
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ontwerp team   PutterPartners architecten
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  Licht Joost de Beij
   J. van Toorenburg
  Dirk Baalman
  LBP Sight  

opdrachtgever   Gemeente Rotterdam - 
  Léon Wielaard

oppervlakte  c.a. 3000 m2

locatie  Stadhuis Rotterdam 
  Coolsingel 40

uitvoering  Burgy bouwbedrijf
  Hoogendoorn 
  
start uitvoering  december 2017

ingebruikname   mei 2018
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