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Gevelvernieuwing van vijf winkelpanden aan de monumentale Lijnbaan
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Lumièrecomplex in de jaren ‘50Lijnbaan 41
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Lijnbaan 35-43
Vijf gevels aan de Lijnbaan 35-43 zijn vernieuwd. Door de oude, zware luifel 
te verwijderen zijn de winkels zichtbaarder en lichter geworden. De bestaande 
penanten zijn doorgetrokken naar de begane grond de gevels en samen met de 
nieuwe stalen kozijnen is het klassieke karakter versterkt.

Lijnbaan 35 t/m 43 vormt het eerste deel van de Lijnbaan, dat loopt van Weena 
Zuid naar de Kruiskade. Het tweelaagse blokje met vijf panden behoort weliswaar 
tot het winkelgebied maar het maakt geen onderdeel uit van het wereldberoemde 
rijksmonument. Het is gebouwd in 1954 naar ontwerp van Krijgsman en Bodon. 
De vijf panden horen bij het Lumière complex, met de voormalige bioscoop op de 
hoek.  

De begane grond van de winkels was in de afgelopen jaren grondig veranderd; de 
puien waren vlakgetrokken en elke winkel had zijn eigen invulling gekregen. De 
grote, diepe luifel hing laag en maakte de ruimte bij de winkels donker. Het geheel 
oogde niet aantrekkelijk. Het Lumièrecomplex zelf is aan het begin van deze eeuw 
verbouwd door Wim de Bruijn en er is nu, onder andere, een fitnesscentrum in 
gevestigd. 

Vanwege het naastgelegen Lijnbaan rijksmonument is er een uitgebreide studie 
verricht naar de architectonische positie van de vijf panden. Het blokje maakt op 
drie vlakken deel uit van de stad; als onderdeel van het monument de Lijnbaan, als 
onderdeel van het voormalige Lumièrecomplex, en als stedenbouwkundig geheel 
met het tegenoverliggende blok. 
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Lumièrecomplex na de verbouwing in 2005 door Wim de Bruijn

Waar de architectuur van het Lijnbaanmonument sterk modernistisch is, is de 
architectuur van nummer 35-43 hybride. De lange luifel en de dunne stalen kozijnen 
ogen modernistisch maar tegelijkertijd heeft het geheel een klassieke uitstraling door 
de metselwerk- en betonpenanten. Door de vernieuwing in 2005 is de relatie met de 
Lumièrehoek weg en is de architectonische betekenis van de luifel verdwenen. De 
overkant van de straat toont een tweelaags blokje zonder luifel.

Gevelvernieuwing
Het nieuwe ontwerp van de gevel is op gericht om het blok weer een eenduidig gezicht 
te geven. Vanwege de mooie reliëfwerking van de penanten hebben we ervoor gekozen 
om de klassieke uitstraling te versterken. De luifel is verwijderd waardoor de relatie met 
de tegenoverliggende gevel versterkt wordt en de winkels in de plint zichtbaarder. De 
betonpenanten zijn naar beneden doorgetrokken en er is een plint gemaakt van grijs 
metselwerk met een geglazuurde witte steen. Het metselverband is een kettingverband, 
typisch voor de jaren ‘50 en dat ook op de kopgevel te zien is. Alle puien zijn vervangen 
door nieuwe kozijnen, met dunne stalen profielen met een messingafwerking. 

De architectuur toont een herwaardering van de klassieke jaren ‘50; een tijd die 
belangrijk was voor Rotterdam, maar die in de loop van de jaren naar de achtergrond 
geraakt is. Er is een statig volume ontstaan dat een nieuwe elegantie in de straat brengt. 

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord
Verder bouwen
De keuze om het pand te behouden is natuurlijk duurzamer dan het te slopen. Het zorgt 
bovendien voor het behoud en voortleven van het collectieve geheugen van de stad. 
Voor een gefragmenteerde stad als Rotterdam is dat belangrijk, om verder te bouwen 
met wat de stad te bieden heeft. De gevelvernieuwing is erop gericht zoveel mogelijk 
van het bestaande pand te behouden. In het ontwerp is gebruik gemaakt van de 
kwaliteiten van het bestaande pand; de stenen penanten die het gevelreliëf maken. De 
nieuwe gevel heeft vanzelfsprekend een veel betere isolatiewaarde dan de oude.

Circulariteit
Tijdens het ontwerpproces hebben we veel aandacht besteed aan het hergebruik van 
stalen verdiepingskozijnen. ODS geveltechniek, die de profielen voor de nieuwe kozijnen 
maakte, zou deze kozijnen opslaan en via de oogstkaart op de markt brengen. Er bleek 
echter gevaarlijke asbest in de spouw te zitten, waardoor hergebruik niet meer mogelijk 
was. We hebben ervan geleerd dat circulariteit veel aandacht vraagt en een goede 
voorbereiding. Deze ervaring nemen we mee in onze volgende projecten.  

Sociaal
Om de zittende huurders zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, is de uitvoering 
pandsgewijs gedaan. Er is gestart met nummer 39, deze ruimte stond leeg. Dit pand 
fungeerde als crash test, hier kwamen we onverwachte zaken tegen die we konden 
oplossen zonder dat de zittende huurders er veel overlast van ondervonden. 
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Oud en nieuw

Voor Na

Oude situatie. Waar de architectuur van het Lijnbaanmonument sterk modernistisch is, is 
de architectuur van nummer 35-43 hybride. De lange luifel en de dunne stalen kozijnen 
ogen modernistisch maar tegelijkertijd heeft het geheel een klassieke uitstraling door de 
metselwerk- en betonpenanten. 

Nieuwe gevel

De betonpenanten zijn naar beneden doorgetrokken en er is een plint gemaakt van grijs metselwerk met een geglazuurde witte steen. Het 
metselverband is een kettingverband, typisch voor de jaren ‘50.
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Interieurzijde Nieuwe metselwerkplint, kozijnen met messingafwerking en betonpenanten
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Nieuwe metselwerkplint, kozijnen met messingafwerking en betonpenantenMessing, metselwerk, beton
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Richting Kruiskade


