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In recente jaren is het bewustzijn toegenomen dat de wijze waarop wij tot nu toe zijn omgegaan met onze natuurlijk bronnen 
niet eeuwig kan doorgaan. In de bouw is dit besef nog amper aanwezig. Mede hierdoor is deze verantwoordelijk voor ongeveer 
14 miljoen ton afval per jaar, wat neerkomt op een kwart van het totaal. Nog steeds verdient nieuwbouw de voorkeur, terwijl 
heel veel gebouwen ongebruikt staan. Om ontwerpers bewust te maken van de mogelijkheden van gebouwen maar ook van 
de gevolgen die keuzes tijdens het herbeslemmingsproces hebben is de methode RE-ARCHITECTURE ontwikkeld. 

Anders dan bij een traditionele herbestemming vormt het gebouw bij de methode RE-ARCHITECTURE het uitgangspunt van 
de herbestemming. De ontwerper moet eerst bewust worden wat het gebouw en diens omgeving zijn problemen en kwaliteiten 
zijn waarna er pas wordt gekeken welke functie hier het beste bij aansluit. 

Om te bepalen of het gebruik van de methode een meerwaarde vormt tijdens het herbeslemmingsproces is er een casestudy 
uitgevoerd . Het gebouw dat hiervoor is gekozen is de Maassilo, een grote graansilo die in de uiterste hoek van de Maashaven 
staat. Dit gebouw is er een van de vele die in recente jaren zijn oorspronkelijke functie heeft verloren. Door de veranderende 
eisen die aan havens worden gesteld komen grote gebieden binnen de stad leeg te staan. Deze gebieden zijn erg interessant 
voor gemeentes daar ze de mogelijkheid bieden om in te breiden binnen de stadsgrenzen. 

De Maassilo staat op de grens van twee werelden. Ten zuiden van de Maassilo ligt de Tarwewijk, een wijk met een sociale en 
economische achterstand. Ten noorden is de uitbreiding van het stadscentrum gepland. Als poortgebouw zal het een spil func
tie gaan vervullen in de verdere ontwikkelingen van deze twee gebieden; aan de ene kant de economische situatie verbeteren 
van het zuiden van Rotterdam, aan de andere kant het imago verbeteren en de identiteit versterken van het nieuw geplande 
stadscentrum. 

Uitgangspunt voor het ontwerp van de Maassilo is de gelaagde structuur die aanwezig is in het gebouw. De verticale silomaa
ssa wordt op de meeste plaatsen ingesloten door twee horizontaal georganiseerde ruimtes. Deze gelaagde opbouw volgt uit 
de oorspronkelijke werking van het gebouw. De ruimtes die hierdoor ontstaan hebben ieder hun eigen kwaliteiten welke in de 
huidige situatie amper worden waargenomen . Bij de herbestemming is er gestreefd de versci1illende kwaliteiten van de ruim
telijke structuur zichtbaar te maken en in te zetten ten behoeve van de nieuwe functie . De mate van aanpassing wordt hierbij 
bepaald door de verschillende functies. 

Daar de silostructuur het minst eenvoudig her te bestemmen was is deze als de kritische massa van het gebouw opgevat. 
Deze bepaald de mate van succes van de herbestemming. De verschillende functies zijn elk in een eigen silostructuur ge
plaatst om tot een optimale dialoog tussen bestaand en gewenst te komen. Niet alleen het gebouw moet zich aanpassen aan 
de nieuwe functie, ook de nieuwe functie heeft zich moeten aanpassen aan het gebouw. Zo zijn er in de verschillende delen 
een archief, hotel, restaurant, congrescentrum en kantoren geplaatst. 

Om de verschillende functies tot synergie te brengen is er een programmatische zonering in het gebouw aangehouden. De 
begane grond is ingezet ten behoeve van het totale complex. Deze zal dienst gaan doen als een ontmoetingsplaats, een 
gemeenschappelijke zone waar ruimtes met een algemeen en openbaar karakter worden geplaatst. Op deze manier zal het 
gebouw zich als een geheel gaan gedragen. 
Vanaf de begane grond stijgen de gebruikers in hun eigen silomassa waarbij het karakter verschuift van generiek naar speci
fiek. De verschillende delen vormen een eigen wereld, waar echter wel gebruik is gemaakt van vergelijkbare ingrepen om de 
kwaliteiten zichtbaar te maken. 
Waar de verticale structuur niet bruikbaar was is er steeds gebruik gemaakt van één grote ingreep waarbij deze de bestaande 
problemen in één keer integraal aanpakt. De vrijgekomen ruimte kon zo worden ingezet ten behoeve van de nieuwe functie . 
Hierbij is er wel gezorgd dat de bestaande structuur ervaarbaar blijft; de enkele silocel en het geheel blijven zichtbaar. Het 
resultaat vormt een balans tussen verleden, heden en toekomst. 

5 



Na een aantal jaren studeren is het dan eindelijk zover, je gaat afstuderen. Dit verslag vormt mede de afronding van een project 
dat meer dan een jaar heeft geduurd. 

Dit eind resultaat zou er niet geweest zijn zonder de kritische houding van mijn afstudeerbegeleiders Andre Walraven, Jouke 
Post en Mariëlle Aartsen het gehele afstudeeratelier. Dank je voor alle feedback, hij werd niet altijd erg gewaardeerd, maar hij 
hielp mij zeker om op de goede weg te blijven. 

Ook de verschillende actoren betrokken bij de Maassilo zijn zeer behulpzaam geweest met het geven van informatie, in het 
speciaal moeten hierbij genoemd worden: mr. Van Bladel van het OBR, mv. Dumee van de Maassilo BV en mr. Meuldijk van 
lOB. 

Tot slot zou dit alles niet mogelijk zijn geweest zonder de steun en het enthousiasme van mijn familie en vrienden. Bedankt! 

Anja van der Werf 
juni 2008 

7 



Samenvatting 

Voorwoord 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

Inleiding 
1.1 Aanleiding 
1.2 Doel- en probleemstelling, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
1.3 Opbouw van het verslag 

Methode 
2.1 Uitgangspunten van de methodeRE-ARCHITECTURE 
2.2 Levensduurbewustheid (zero waste) 
2.3 Dialoog met het gebouw 

Schaal van de stad 

Schaal van de wijk 
4.1 Ontstaanshistorie 
4.2 De huidige situatie 
4.3 Plannen voor de toekomst 
4.4 Stedenbouwkundig plan voor de Maashaven 

Schaal van het complex 
5.1 Analyse 

5 .1.1 Introductie 
5 .1.2 Een modern graanpakhuis 
5.1.3 Eerste uitbreiding 
5.1.4 De tweede uitbreiding 
5.1.5 Tijdelijke herbestemming 

5.2 Functioneren 
5.3 Functie keuze 
5.4 Het complex versus het segment 
5.5 Begane grond 

5.5.1 Ontsluiting 
5.5.2 Licht als oriëntatiemiddel 
5.5.3 Relatie met de omgeving, een platform voor bezoeker en gebruiker 

5.6 Klimaatbeheersing installaties 

Schaal van het segment 
6.1 De verschillende silomassa's, eenheid doch verschil 
6.2 Behoud versus nieuw, ruimte voor een restaurant en auditorium 

6.2.1 De ingreep 
6.2.2 Klimaatbeheersing van de ruimte 
6.2.3 Akoestiek van hel auditorium 

6.3 De noordgevel 
6.4 Hotel 
6.5Archief 

6.5.1 Het publieke gedeelte 
6.5.2 Het depot 

6.6 Kantoren aan de Maashaven 
6.7 Kantorenmassa aan de Brielselaan 

6.7.1 Interactie met de omgeving 
6.7.2 Bouwfysica 

5 

7 

13 
13 
14 
14 

17 
17 
17 
18 

21 

23 
23 
24 
26 
29 

31 
31 
31 
32 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
38 
41 
42 
45 

47 
47 
47 
48 
51 
52 
54 
55 
59 
59 
60 
62 
63 
63 
63 

9 



H7 Schaal van het detail 67 
7.1 Permanente of tijdelijke aanpassingen 67 
7.2 Thermische isolatie 67 
7.3 Glazen doosje 67 

H8 Conclusie I reflectie 69 

H9 Aanbevelingen 71 

Literatuurlijst 73 

Bijlagen 79 

10 



11 



1.1 Aanleiding 

Gedurende de laatste jaren verliezen steeds meer havengebouwen en gebieden hun oorspronkelijke gebruikers. De groter 
wordende schepen, de veranderende laad- en lostechnieken, de komst van de container en de opkomst van het vliegverkeer 
zijn hier als grootste veroorzakers van te noemen. De eens bedrijvige kades blijven desolaat achter. 

Ook in de verschillende Nederlandse havensteden heeft dit proces zich voltrokken. Als gevolg hiervan ontstaan er enclaves in 
de stad, resten van de grootste scheepsindustrie, ingekapselde weefsels. Deze gebieden zijn door hun locatie zeer interessant 
voor de verschillende gemeentes, daar ze de mogelijkheid bieden om in te breiden binnen de stadsgrenzen. De geringe afstand 
tot de stadscentra en het uitzicht over het water bieden mogelijkheden om deze gebieden een nieuw leven in te blazen. 

Problematisch in deze gebieden zijn de achtergebleven gebouwen. De eens druk in gebruik zijnde bebouwing staat nu leeg 
en verlaten aan de kade. Aan de ene kant zijn zij een sterke herinnering aan het verleden, aan de andere kant een barrière 
voor de stedenbouwkundige en architecten die een nieuwe invulling moeten geven aan deze gebieden. De vraag rijst hoe er 
moet worden omgegaan met deze restanten uit het verleden? In hoeverre moeten ze worden behouden en wat zijn nog de 
mogelijkheden van deze gebouwen? 

Binnen het afstudeer atelier Veemgebouwen is er met een groep van zes studenten gekeken wat de mogelijkheden en pro
blemen van deze gebouwen zijn. In een gezamelijk vooronderzoek zijn zes herbestemde gebouwen geanalyseerd binnen al 
(deels) ontwikkelde havengebieden. In het verdere traject is ieder met een eigen gebouw aan de slag gegaan. 

Het door mij gekozen gebouw is de Maassilo te Rotterdam. Trots en ongenaakbaar staat deze al bijna 100 jaar in de uiterste 
hoek van de Maashaven waar hij dienst deed bij de opslag van graan. Gedurende zijn leven heeft hij vele veranderingen on
dergaan maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat hij uiteindelijk niet meer geschikt is om zijn functie te vervullen. 
Zijn directe omgeving wordt gevormd door onder andere de wijken Tarwewijk, Bloemhof en de Afrikaanderwijk. Probleemwijken 
waarin de gemeente Rotterdam steeds meer aan het investeren is om het gevoel van sociale onveiligheid te verminderen en 
de economische malaise te verlichten. 

Wat moet er gebeuren met dit soort specifieke gebouwen, die niet geschikt lijken te zijn voor een andere dan hun oorspronke
lijke functie? Is het mogelijk om dit culturele erfgoed in te zetten om een impuls te geven aan zijn omgeving? 
In dit afstudeerproject wordt er gekeken wat voor problemen er ontstaan rond de herbestemming van de Maassilo maar ook 
wat voor mogelijkheden deze nog biedt. 

Om te komen tot een goede herbestemming wordt er gebruik gemaakt van een binnen de unit ADE (Architectural Design 
and Engineering) ontwikkelde herbeslemmings methode: RE-ARCHITECTURE. Naast het maken van een herbeslemmings 
ontwerp vindt er dus ook een toetsing plaats of de methode een waardevol hulpmiddel vormt bij het herbeslemmings ontwerp
proces. 

Fig. 1.01 De Maassilo 
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Afb. 1.02 Het L/oydkwartier, een gebied waar 
de gemeente Rotterdam op het moment bezig 
is met de ontwikkeling van een nieuw woon- en 
werkgebied. 
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1.2 Doel- en probleemstelling, maatschappelij
ke en wetenschappelijke relevantie 

Doelstelling: 

Bekijken van de mogelijkheden van de Maassilo met behulp van de me
thode RE-ARCHITECTURE. 

Probleemsteil i ng: 

Is het mogelijk om met de bestaande kwaliteiten van 
de Maassilo een herbestemming te realiseren welke 
een impuls kan geven aan zijn omgeving en vormt de 
methode RE-ARCHITECTURE een meerwaarde voor 
dit proces? 

Maatschappelijke relevantie: 

Bij de keuze van de casus wordt er ingespeeld op het actuele verschijnsel 
dat havengebieden steeds vaker hun oorspronkelijke functie verliezen. De 
achtergebleven gebieden bieden kansen voor de verschillende gemeentes 
om binnen hun stadsgrenzen in te breiden. De manier waarop dit zou moe
ten gebeuren varieert hierbij per gebied. De gemeente Rotterdam heeft ge
durende haar bestaan al vaker te maken gekregen met deze problematiek. 
Een oplossing hoe om te gaan met de havenstrook rond de Maashaven is 
echter nog niet gevonden. 

Wetenschappelijke relevantie: 

De herbestemming van gebouwen, als alternatief voor sloop, biedt grote 
voordelen op het gebied van milieu, waar het bijdraagt aan het behoud 
van natuurlijke, steeds verder afnemende bronnen. De methode RE-AR
CHITECTURE speelt in op dit verschijnsel en probeert architecten bewus
ter te maken van hun beslissingen zodat de interventie zorgvuldiger en 
meer gericht op levensduur wordt. Het verleden van het gebouw en zijn 
culturele waarden (behoud, hergebruik en recyclen van elementen), het 
heden (verbetering van de conditie en zijn omgeving) en de toekomst (een 
omkeerbaar nieuw ontwerp maken) worden in ogenschouw genomen. Tij
dens het afstuderen wordt er gekeken in welke mate deze filosofie ook een 
meerwaarde vormt voor de herbestemming van de Maassilo. 

1.3 Opbouw van het verslag: 

Allereerst wordt de gebruikte methode toegelicht. Om de motieven van de 
methode te begrijpen worden er eerst kort twee belangrijke begrippen be
sproken. Hierna wordt het gebruikte ontwerpproces vermeld. 

Hierna wordt de case study geïntroduceerd en op verschillende schaalni
veaus besproken. Op deze manier wordt er steeds verder ingezoomd op 
het gebouw, waarbij steeds eerst de analyse wordt besproken en hierna 
het ontwerp. De teksten die zijn geformuleerd volgen uit de informatie van 
de surveys uit de voor ontwerp fase (pre design fase). De hierop volgende 
assessments zijn in bijlage 1 Urn 3 opgenomen. 
In het laatste hoofdstuk worden er een conclusie I reflectie gegeven. 
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2.1 Uitgangspunten van de methode RE-ARCHITECTURE 

Bij de analyse en herbestemming van de Maassilo wordt gebruik gemaakt van de methode RE-ARCHITECTURE. Deze is 
ontwikkeld naar aanleiding van de verschuiving binnen de hedendaagse maatschappij naar het besef, dat de wijze waarop wij 
tot nu toe zijn omgegaan met onze natuurlijke bronnen niet eeuwig kan doorgaan. Veel van wat geproduceerd wordt belandt 
na eenmalig gebruik op de afvalhoop. Onder stimulering van de overheid wordt er steeds meer getracht om van dit eindige 
proces een continu proces te maken. Deze ecologische bezorgdheid wat betreft gebruik, transformatie en verbruik van na
tuurlijke bronnen, vooral de eindige, is nog nauwelijks aanwezig in de bouw. Het percentage nieuwbouw stijgt gestaag, terwijl 
veel gebouwen leeg staan. De herbeslemmingen die wel worden gerealiseerd zijn voornamelijk gericht op actuele resultaten, 
waarbij het verleden en de toekomst amper worden beschouwd. 

Door middel van een methode tracht RE-ARCHITECTURE architecten te ondersteunen tijdens het ontwerp proces door ze 
bewust te maken van de mogelijkheden die een her te bestemmen gebouw bezit. 

"In een gebouw zijn vele vormen, componenten en materialen te vinden die nog hergebruikt, her
bewerkt of gerecycled zouden kunnen worden, maar de ontwerpers verspillen simpelweg dergelijke 
toegepaste materialen, waarschijnlijk vanwege andere prioriteiten. Dit onbewustzijn resulteert niet 
zozeer in directe gevolgen, maar wel in gevolgen voor de toekomst, omdat het merendeel nog ge
bruikt had kunnen worden. Ook kunnen de bestaande gebouwen cultureel zeer belangrijk zijn, maar 
de tijd staat ons niet toe, nu, te waarderen wat volgende generaties in de toekomst zullen gaan 
waarderen. [1] 

Cultureel gezien, zijn we gewend om een gebouw meer te waarderen vanwege zijn historische, esthetische, politieke en 
economische waarde, dan het te waarderen om meer recente waardes, zoals sociale waarde, leeftijd en wetenschappelijke 
relevantie. We zijn al helemaal niet gewend om gebouwen te waarderen vanwege de ecologische waarde. Een gebouw is een 
bron van geproduceerde middelen (vormen, componenten en materialen), zoals de natuur voorziet in natuurlijke bronnen. 

Om dit bewustzijn te stimuleren is de methode opgebouwd uit twee pijlers: 
Levensduurbewustzijn (zero waste) 
Dialoog met het gebouw 

2.2 levensduurbewustzijn (zero waste) 

Een herbestemming wordt als levensduur bewust beschouwd wanneer het respect vertoond en rekening houdt met het verle
den, het heden en de toekomst. Wanneer een gebouw onderwerp van een herbestemming is, wordt de 'huidige staat' gezien 
als de staat van het gebouw voor de herbestemming en de 'nieuwe staat' als het gebouw na herbestemming. Bij het ontwerp 
van de nieuwe staat wordt er vanuit de bestaande staat bekeken welke onderdelen verwijderd moeten worden en welke be
houden kunnen blijven. 

"Respect voor het verleden: 
Het verleden wordt meegenomen wanneer er in het ontwerp zoveel mogelijk plannen worden ge
maakt over behoud, hergebruik en recycling van de huidige staat. Met andere woorden, de ontwerper 
moet in zijn ontwerp het gebruik of plek van elke vorm, component en materiaal wat in de huidige 
staat aanwezig is plannen, ongeacht of deze als verwijderd of als behoud is geclassificeerd. 

Oe beslissing wat te behouden van de huidige staat zou niet zomaar willekeurig mogen worden 
gemaakt en om die reden is de analyse van het gebouw zo van belang. Deze erkenning van het be
lang en de conditie van het gebouw en zijn omgeving maken de ontwerper en de betrokken actoren 
bewust welke delen wel en welke niet mogen worden verwijderd." [2] 
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2.3 Dialoog met het gebouw 

Het grote verschil tussen een traditionele herbestemming en een die volgens de methode RE-ARCHITECTURE plaatsvindt 
is de volgorde die aangehouden wordt. In een traditionele herbestemming staat de functie vast en wordt deze als het ware 
opgelegd aan het gebouw. 

De methode tracht om eerst een objectieve analyse uit te voeren, waarna er naar aanleiding van de hier ontdekte mogelijk
heden en beperkingen, wordt gekeken welke functie past bij het gebouw. Door op deze manier te werk te gaan worden grote 
aanpassingen vermeden. Bij het ontwerp speelt de wisselwerking tussen de nieuwe functie en de bestaande situatie een 
belangrijke rol. De dialoog komt vooral tot stand in de mate van harmonie tussen de overblijfselen en de nieuwe toevoegingen. 
Er behoort een balans te ontstaan tussen verleden, heden en toekomst. 

Gebouw Functie Gebouw 

ç 
Transformatie Transformatie I 

Fig. 2.01 Traditionele herbestemmingsporces Fig. 2.02 Herbeslemmingsproces volgens RE
ARCHITECTURE 

"Respect voor het heden: 
Er zou een duidelijke relatie moeten bestaan tussen de aanwezige prestatie van de huidige staat en 
de gewenste prestatie voor de nieuwe staat. Anders betekend de introductie van de hedendaagse 
eisen een te grote vernietiging en respectloosheid voor het gebouw en zijn verleden. " [3] 

"Respect voor de toekomst: 
De toekomst wordt meegenomen wanneer de ontwerper de toevoegingen baseert op de effectieve 
verenigbaarheid tussen de overblijfselen en de toevoegingen. Een zeer belangrijke factor hierbij is de 
connectie tussen deze twee verschillende elementen. Vaak is het mogelijk om losse verbindingen te 
maken of door gebruik te maken van het eigen gewicht. Bij componenten is het vaak niet mogelijk om 
geen verbindingen te maken, doch ook deze kunnen bijna altijd als een droge verbinding worden ont-
worpen . ...... . Hierdoor kunnen de meeste toegevoegde componenten weer verwijderd of vervangen 
worden wanneer dit bijvoorbeeld voor onderhoud of voor toekomstige aanpassingen nodig is." {4] 

De geformuleerde uitgangspunten komen terug in de ontwikkelde fasen van de methode welke grofweg in een voor-ontwerp
fase (pre-design fase) en in een ontwerpfase (design fase) kan worden opgedeeld. 

De voor-ontwerpfase (pre-design fase) heeft als doel de bestaande kwaliteiten en problemen van het gebouw bloot te leggen, 
terwijl er in de ontwerpfase (design fase) dieper wordt ingegaan op de benodigde aanpassingen aan het gebouw. 
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STAGE 3- PRE-DeSIGN STAGE 4- DESIGN 

Fig. 2.03 De stappen van RE-ARCHITECTURE 
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de stad 

In de geschiedenis van Rotterdam is de relatie met het water altijd erg be
langrijk geweest. Al sinds zijn bestaan vecht de stad tegen het water, maar 
is het ook voor zijn overleven afhankelijk van dit water. Dit gevecht dateert 
al vanaf de oorsprong van de stad. Omstreeks 1150 wordt het toenmalige 
stadje Rotte door ernstige stroomvloeden en overstromingen van de kaart 
geveegd. Als reactie op deze rampen leggen bestuurders en bewoners 
dijken aan langs de grote rivieren de Maas en de Hollandse IJsset ter be
scherming van het gebied. Gevaarlijke openingen in het dijkfront worden 
afgedamd en voorzien van uitwateringssluizen. 

Vanaf 1400 staat de stad bekend als doorvoer- en overslaghaven. Het 
duurt echter nog tot ongeveer 1820 voor de stad van grotere betekenis 
wordt. Rond deze tijd bloeit de handel in koloniale waren uit Nederlands
Indië sterk op, en begint de relatie met Duitsland steeds belangrijker te 
worden. 

Vanaf het einde van de 19e eeuw begint de scheiding van de stad en de 
haven met de opkomst van de transitohaven. De goederenstoom passeert 
de stad in plaats van dat goederen in de stad worden opgeslagen en ver
handeld . In deze periode worden vele nieuwe havens aangelegd, zonder 
dat hierbij rekening wordt gehouden met de structuur van de toekomstige 
stad. De havens en bedrijfsterreinen vormen over de volle lengte van de 
rivier een barrière tussen de beide stadsdelen op de noord- en zuid oever. 

Fig. 3.01 Tot het midden van de 19e eeuw kan 
de haven als een stapelplaatshaven worden 
gezien. 

Om en nabij 1895 ontstaat het plan ten westen van de Rijnhaven een twee- Fig. 3.02 De opkomst van de transitohaven. De 

de bassinhaven te graven, waar directe overslag van het ene schip naar goederenstoom passeert de stad. 

het andere schip kan plaatsvinden. Dit word de Maashaven. Het bassin 
word parallel aan de Rijnhaven en de rivier gegraven en word twee maal 
zo groot als de Rijnhaven. Meerboeien, dukdalven en meerstoelen zorgen 
voor voldoende ligplaatsen. 

Het gereedkomen van de Maashaven valt samen met de verdergaande 
mechanisatie van de overslag van onder meer graan. Dit laatste gebeurt! 
met behulp van pneumatische elevatoren. 

De wijze van aanleg van eerst de Rijnhaven en later van de Maashaven is 
zeer kenmerkend: met een gering verlies van oeverlengte ontstaan grote 
havens dicht bij de plaats waar de bootwerkers wonen. Een versnippering 
van de achterliggende woonwijken door diep instekende havens, zoals in 
Feyenoord heeft plaatsgevonden, wordt zo voorkomen. [6] 

Vanaf het midden van de 20e eeuw komt de industriële haven naast de 
functionele stad te liggen, beiden als autonome fenomenen. Schepen met 
meer diepgang, de behoefte aan meer ruimte en nieuwe laad- en lostech
nieken zorgen hiervoor, ander gebruik van de ruimte en vooral kostenfac
toren hebben ertoe geleid dat de grootschalige havenactiviteiten zich in 
westelijke richting verplaatsen. Sindsdien is de stad in een constante ont
wikkeling geweest om de vrijgekomen havengebieden weer terug te geven 
aan de stad. 

Fig .. 3. 03 Vanaf het midden van de 20e eeuw 
komt de industriële haven naast de functionele 
stad te liggen, beide als autonome fenomenen. 

Fig. 3. 04 De stad als dis/rib
tiehaven en de netwerkstad 
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"Het doel van de stedenbouwkundige analyse is bij de ontwerper een compleet inzicht te creëren van 
de gebouwde omgeving en als gevolg hiervan de benodigde kennis op te doen om nauwkeurig te 
bepalen wat de relatie is tussen het gebouw en zijn omgeving." [5] 

4.1 Ontstaanshistorie 

Ten grondslage aan de huidige stedenbouwkundige situatie rondom de 
Maashaven liggen vier plannen. Het eerste plan stamt uit 1895 van de 
stadsingenieur F.J. de Jongh. Hierin werd het wonen gezien als één van de 
havenfuncties en als zodanig opgenomen in het ontwerp. 

In 1917 ontwikkelde Burgdortter een alternatief plan. Deze voldeed, behal
ve de tuindorpen, niet aan wat de Gezondheidscommissie zich had voor
gesteld bij Rotterdam-Zuid: een afzonderlijke stad met een eigen centrum, 
winkelbuurten, station, met eigen recreatie gebieden en met woonwijken 
voor elke laag uit de bevolking. Een nieuw stadscentrum ontbrak in het 
plan van Burgdortter, er was alleen een hoofdverkeersknooppunt Voor al
les buiten de dagelijkse behoefte zou de bevolking aangewezen blijven op 
de oude stad. 

Uit onvrede voor het gemaakte plan van Burgdortter gaf de NV eerste Rot
terdamsche Tuindorp opdracht aan Granpré Molière, Verhagen en Kok om 
een alternatief plan te ontwikkelen voor het zuiden van Rotterdam. Het 
plan vormde een onderdeel van een streekplan dat zich naar het zuiden 
uitstrekte tot de oude Maas. Zij voegden wel een centraal stadsdeel aan 
het plan toe, daar waar Burgdortter enkel een verkeersknooppunt aangaf. 
Het belangrijkste verschil was echter de waaiervormige opzet waardoor 
de wijk in vijf sectoren zou worden opgedeeld. Een westelijke en oostelijk 
deel voor industrie en haven met daar tussen drie woonsectoren, waarvan 
de middelste als centrale ontspanningssector moest dienen. Een tweede 
hoofdnet van verkeerswegen zou vanuit de maastunnel dit eerste net door
kruisen. Dit net zou vooral dienen voor de verbinding tussen woonwijken 
en parksectoren onderling. 

Van buiten het gebied komend zou men eerst door een zogenaamde open 
gordel moeten, waar zich de recreatie gebieden, ziekenhuizen, begraaf
plaatsen etc. bevinden, daarna zou men een zone bereiken met losse be
bouwing van woningen die zich geleidelijk zou verdichten en tenslotte in 
een hoog bebouwde stadskern zijn hoogtepunt zou bereiken. 
Vanuit het centrale verkeersplein zou men langs steeds wijder wordende 
parkstroken de in het zuiden liggende bos en waterpartijen bereiken. De 
natuur drong de stad tot in het hart binnen volgens een waaiervormig net 
dat over het hoofdnet heen gelegd werd. Hierdoor zou een directe wissel
werking ontstaan tussen de centrale woonwijken en de natuur. 17] 

Ook dit plan is echter niet uitgevoerd, daar de stadsarchitect ir. Witteveen 
rond 1926 besloot een algemeen uitbreidingsplan voor Groot-Rotterdam te 
maken waarin het nieuwe Zuid zou moeten passen. Groene wiggen ver
binden de stad met het (rivier)landschap; het Maastunnel tracé als belang
rijkste verbinding van het centrum met het nieuwe interlokale autowegen
netwerk. [8) 

Fig. 4.01 hel zuiden van Rollerdam volgens 
Burgdorffer 

Fig. 4.02 Hel plan van Granpré Moliere, Verha
gen en Kok 

Fig. 4.03 Hel streekplan van Granpré Moliere, 
Verhagen en Kok 

Fig. 4.04 Rotterdam volgens Wilteveen:. 
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Fig. 4.05 Thema 1, groenstructuur 

Fig. 4.06 Thema 2, wegenstructuur 
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4.2 De huidige situatie 

Het plan van Witteveen is voor de directe omgeving van de Maashaven 
redelijk getrouw uitgevoerd. De stedelijke samenhang wordt voornamelijk 
bepaald door twee thema's: de groen- en de verkeersstructuur. 

Radiale groenzones, die de wijk in buurten opdelen, leveren samen met het 
luiderpark een waaiervormige structuur op. Bij de Mijnsherenlaan wordt dit 
groene karakter grotendeels teniet gedaan door de overvliegende metro
lijn. In de rest van de wijk liggen groenplekken als snippers langs de Maas, 
het water zelf en de oeverlijn vormen het verbindende element. 

Het tweede thema wordt gevormd door de verkeersstructuur. Deze volgt 
grotendeels de oude slotenstructuur. Vanaf het knooppunt Maashaven 
waaiert een aantal hoofdwegen het zuidelijke gebied in. Deze hebben ie
der een uniek karakter en vormen de grens van de verschillende wijken. 
Ter hoogte van de Maassilo kruist een tweede structuur, welke start bij de 
Maastunnel, de eerste. 
De verkeersstructuur in het zuiden is duidelijk ontworpen om zo snel mo
gelijk contact te leggen met de achterliggende gebieden. De verkeersstruc
tuur domineert de wijken 'Zuid is een gebied waar je doorheen moet'. 



Fig. 4.07 De plaatsing van de Maashaven binnen Rotterdam 

Fig. 4.08 De huidige stedebouwkundige situatie in Rotterdam Zuid 
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Fig. 4.09 Plein rond het metrostation 

Maashaven 

Fig. 4.10 Begrenzing van de stadsblokken 

Fig. 4. 11 Aan de randen van de woonwij

ken ontstaat steeds meer kleine detail

handel 

Fig. 4. 12 Uitzicht over de Maashaven. 
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De verschillende hoofd verkeersroutes in het gebied komen samen rond het 
plein van het metrostation Maashaven. Dit plein wordt niet als verblijfszone 
ervaren maar meer als een continuering van de verkeersruimte waarbij de 
verschillende hoogtes op maaiveld niveau eerder de onoverzichtelijkheid 
versterken dan verminderen. Door dit gebrek aan verblijfskwaliteit krijgt het 
een erg desolaat karakter welke nog eens wordt versterkt door de sterke 
wind vanuit de haven. Ook de bebouwing draagt bij aan dit karakter. De 
gesloten gevel van de maassilo en de vorm van het Art hotel benadrukken 
nogmaals de doorgaande lijn van de verkeerswegen. 

In de rest van de wijk vormt de verkeersstructuur de begrenzing van de 
woonblokken. Deze begrenzing wordt nog versterkt door de hoogte van 
de randbebouwing. De gebouwen wekken de indruk een muur te vormen 
naar de rand. Gevoelsmatig richten de wijken zich naar binnen. Zeker in de 
Tarwewijk en Bloemhof is dit karakter erg duidelijk aanwezig. 

In de jaren zeventig en tachtig is de bevolkingssamenstelling van veel 
Rotterdamse wijken drastisch veranderd. In de haven waren minder ar
beidskrachten nodig en veel mensen uit de middenklasse vertrokken naar 
rustigere randgemeenten. De sociale diversiteit nam sterk af en het gevoel 
van onveiligheid nam steeds meer toe. 
Delen van Charlois en Feijenoord zijn uitgeroepen tot economische kan
senzone: van elke euro die een ondernemer investeert, betaalt de overheid 
de helft. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel ondernemers en winkeliers 
terug zijn gekeerd naar het zuiden. Deze vestigen zich voornamelijk aan 
de randen van de stadsblokken, waardoor hier een muur van kleine detail
handel ontstaat. 

Samen met woningcorporaties, de deelgemeenten en het Rijk is het 'Pact 
op Zuid' gesloten, een initiatief om de kansen die tot nu toe nog niet werden 
gegrepen nu wel te pakken. 

4.3 Plannen voor de toekomst 

Voor de toekomst van Rotterdam-Zuid heeft het project Atelier Zuid een 
visie ontwikkeld waarin doelstellingen op korte en lange termijn, en dus 
de stedelijke vernieuwing en de ruimtelijke ordening, aan elkaar zijn ge
koppeld. Met bevolking, ondernemers, woningbouwcorporaties en andere 
belanghebbende is samengewerkt aan een visie voor Rotterdam-Zuid met 
een plan horizon tot 2030. 

Het kaartbeeld van de toekomstvisie voor Rotterdam Zuid onderscheidt 
zich door een ruimtelijk skelet en invullingen. Het ruimtelijk skelet bestaat 
uit een aantal zones en een netwerk van verbindingen. Het ondersteunt en 
versterkt niet alleen de ruimtelijke, maar ook de sociale en economische 
structuur van Rotterdam-Zuid. 

Het netwerk zorgt voor de interne ontsluiting in zowel de oost-west als in de 
noord-zuidrichting van Rotterdam-Zuid, maar legt ook duidelijke en heldere 
verbindingen met haar omgeving. Het buitengebied van Rotterdam-Zuid 
wordt aangehaakt, de rivieren de Oude Maas en de Nieuwe Maas wor
den Zuid 'ingetrokken' en Zuid krijgt een sterkere ruimtelijke en functionele 



relatie met de rechter Maasoever. De 'invullingen' van het skelet worden 
gevormd door de woonmilieus. 
Het skelet wordt ingevuld door vier zones: Centrum-Zuid, de Gordel van 
Smaragd, de A 15 zone en de Oude Maaszone. 

Centrum-Zuid is gebaseerd op de situatie, waarin steeds meer ruimte in en 
om het stadscentrum vrijkomt als gevolg van het westwaarts trekken van 
havengerelateerde bedrijvigheid. De herontwikkeling op termijn van oude 
havengebieden met hun beeldbepalende elementen biedt de kans om Rot
terdam-Zuid van binnenuit te versterken en een nieuw centrumgebied aan 
de stad Rotterdam als totaal toe te voegen. Rotterdam krijgt zo een cen
trum op twee oevers. 

De tweede zone van het ruimtelijke skelet wordt gevormd door de Gordel 
van Smaragd. Deze groene en recreatieve zone in oost-west richting is 
opgespannen tussen de Waalhaven oostzijde en het gebied rondom de 
Kuip en het Eiland van brienenoord. De groen en recreatieve zone verbindt 
een aantal grootschalige publiekstrekkers met elkaar, waardoor deze meer 
betekenis voor elkaar krijgen. 

De A 15-zone vormt een belangrijke locatie om bedrijvigheid op het 
(boven)regionale schaalniveau te situeren. Daarbij is het van groot belang 
dat de zone in zowel oost-west als noord-zuid richting optimaal 'doorwaad
baar' blijft . Door deze zone als een landschappelijke zone te benaderen 
kan dit worden bewaakt. De groene setting biedt bovendien een aantrek
kelijk vestigingsklimaat. De vele doorgangen over en onder de A 15 garan
deren een goede 'oversteekbaarheid' naar de Oude Maaszone. 

De Oude Maaszone is als recreatiegebied van groot belang voor Rotterdam 
Zuid en moet dan ook als zodanig blijven functioneren. Oe zone kent een 
aantal concentraties van recreatieve functies, maar blijft gevrijwaard van al 
te stormachtige ontwikkelingen. De zone functioneert in de toekomstvisie 
als buitgebied van Rotterdam-Zuid. 

Fig. 4. 13 De vier zones van de stadsvisie van 
Rotterdam; van boven naar beneden Centrum 
Zuid, Gordel van Smaragd, A 15 zone en de 
Oude Maaszone. 

Het netwerk van verbindingen schakelt de zones aaneen en wordt naast Fig. 4. 14 Visie plaatje voor het stad centrum 

een verkeersnetwerk gevormd door groene en recreatieve verbindingen. 
Door de karakteristieke verschillen van de woonmilieus te versterken, kan 
Rotterdam-Zuid haar eenzijdige woningvoorraad en bevolkingsamenstel
ling (in zowel sociaaleconomisch als in demografisch opzicht} diversifiëren. 
[9) 

Veel van de voorgestelde ideeën uit de hierboven beschreven toekomstvi
sie zijn ook overgenomen in het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2030. 

Fig. 4. 15 Ruimtelijk Plan Rotterdam 2030. 
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Fig. 4.15 Huidige situatie rondom de Maassilo (schaa/1:2000) 
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4.4 Stedenbouwkundig plan voor de Maasha
ven 

De Maaskade bestaat op het moment voornamelijk uit restanten van de 
havenindustrie en maakt een grauwe en vervallen indruk. Van de havenge
relateerde bedrijven die nu nog in het gebied gevestigd zijn wordt verwacht 
dat ze verder naar het westen zullen trekken. De kade ligt behoorlijk geïso
leerd doordat het van de omliggende wijken volledig afgesloten is door de 
Brielselaan en de Maashaven oz. Door de hoge en massieve bebouwing 
vormt het een barrière vanaf de wijk naar het water en vice versa. 

In de toekomst zal de Maaskade de grens gaan vormen tussen twee ge
bieden, de geplande uitbreiding van het stadscentrum en de nu nog ach
tergestelde wijken in het zuiden van Rotterdam. De ontwikkeling van de 
Maaskade zal een impuls moeten geven aan beiden. Aan de ene kant het 
imago verbeteren en de identiteit versterken van het nieuw geplande stads
centrum. Aan de andere kant de economische situatie verbeteren van het 
zuiden van Rotterdam. 

Om dit te bereiken worden er twee functionele assen over de Maashaven 
zz gelegd, een culturele en een economische. Hierbij wordt de culturele 
as onderdeel van een groter geheel. De bestaande culturele locaties van 
de Wil helminapier en de hals van Katendrecht zullen door middel van een 
boulevard worden verbonden. Via twee al geplande bruggen zal er een 
flaneerzone ontstaan voor bezoekers en bewoners van waaruit zij kunnen 
genieten van het prachtige uitzicht op de Maas- en Rijnhaven. Dit zal ook 
de gewenste impact verbeteren van de Wilhelminapier op de rest van het 
zuiden. Door het grotere stelsel wordt het gebied rond de Maas en Rijn
haven een waardige tegenhanger voor het stadscentrum op de rechter 
maasoever. Het zuiden van Rotterdam wordt onderdeel van het centrum, 
een plek met zijn eigen identiteit en verleden, een nog onontdekt gebied 
voor de meeste Rotterdammers. 

Door de toevoeging van een economische as wordt er aangesloten bij de 
al ingezette ontwikkelingen in de wijk. De toevoegingen van economische 
functies zal in de tijd de werkloosheid verminderen en de sociale veiligheid 
verbeteren. 

Fig. 4.16 Plannen voor de Maaskade 
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(0 sschaal \ ,n het complex 

5.1 Analyse 

5.1.1 Introductie 

De Rotterdamse Graansilo bestaat uit een complex van in totaal drie silo's 
die binnen een tijdsbestek van vijftig jaar aan de zuidzijde van de Maas
haven zijn verrezen. Het kolossale graanpakhuis met zijn gesloten beton
nen gevels geeft een uitstekend beeld van een halve eeuw ontwikkeling in 
graanopslag in de Rotterdamse haven en van de bouwtechnische vooruit
gang in deze specifieke sector van utiliteitsbouw. Naast cultuurhistorische 
en bouwtechnische waarde, neemt de Graansilo ook een belangrijke plaats 
in binnen het oeuvre van de architecten J.P. Stok Wzn., J.A. Brinkman en 
L.C. van der Vlug!, AG en JO. Postma. 

Vanwege deze redenen staat het gebouw dan ook genomineerd om als 
gemeentelijk of rijksmonument de monumenten status te verkrijgen. De 
reden dat dit nog niet gebeurd is, is omdat de gemeente de aanvraag nog 
niet definitief heeft gemaakt. 

Het gebouw is gedurende verschillende tijdsperiodes gebouwd. De eerste 
silo dateert uit 1910. Later vinden twee forse uitbreidingen plaats, de eerste 
in 1929 en de tweede in 1951. Met deze aanpassingen weet de Graansilo 
zich te handhaven als modern graanpakhuis in het Rotterdamse havenge
bied, waar steeds grotere schepen sneller en efficiënter geladen en gelost 
worden. 

1929 

1951 

Fig. 5.01 Ontwikkeling van de Maassilo gedu
rende zijn leven 
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Fig. 5. 02 De oostgevel 

Fig. 5. 03 Westelijke silodeel 
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5.1 .2 Een modern graanpakhuis 

Met de introductie van de drijvende graanelevatoren in de Rotterdamse ha
ven nam de betekenis van de Rotterdamse graanhandel steeds meer toe. 
Aanvoer en overslag van graan in bulk bracht de noodzaak met zich mee 
van opslag in speciaal daarvoor ingerichte vemen, de graansilo's. 

Opdrachtgever voor de bouw van de Graansilo aan de Maashaven is de 
N.V. Rotterdamse Graansilo Maatschappij. In 1906 wordt de bouwvergun
ning verleend. Voor het ontwerp tekent architect J.P. Stok Wzn. Zijn twintig 
meter hoge onderkelderde silo heeft een capaciteit van 20.000 ton en was 
daarmee de grootste silo van die aard in Europa. Het gehele graanpakhuis 
is opgetrokken uit gewapend beton met daarboven een plat dak en bestaat 
in totaal uit drie gedeeltes met elk een andere indeling. Het oostelijke ge
deelte is tien beuken breed en drie beuken diep. Dit fabrieksgedeelte telt 
acht bouwlagen waarvan de bovenste een dubbele hoogte heeft. In de 
gevel is het raster van de betonnen kolommen en vloeren die gevuld zijn 
met puimsteen duidelijk zichtbaar. Boven het midden van elk rastervlak 
bevindt zich een vierkant venster. Het trappenhuis is in de middelste twee 
oostelijke traveeën gesitueerd. Hier zijn de vensters afwijkend van maat
voering. Boven de middelste vier traveeën prijkt de naam van het bedrijf: 
'N.V. Graansilo Mij.' 

Het middelste deel heeft een totaal gesloten gevel waarachter zich vier 
rijen van elk twaalf vierkante silocellen bevinden plus een rij van nog eens 
twaalf kleinere rechthoekige cellen. 

Het westelijke silodeel bestaat uit vijf rijen met elk zes achthoekige silocel
len. Daartussen bevinden zich twintig kleinere vierkante cellen en ten oos
ten daarvan nog eens vijf kleinere driehoekige cellen. De volledig gesloten 
gevellaat de driehoekige wanden van deze silocellen duidelijk zien. 

Uit deze periode stamt ook de bijnaam van de Maassilo; "toverdoos van 
Rotterdam". Deze naam kreeg hij doordat zelfs het beschadigde graan zo 
goed werd bewaard dat het in betere kwaliteit de silo verliet dan het erin 
ging. Dit kwaliteitsverschil werd voornamelijk veroorzaakt door de vele han
delingen die het graan onderging, voordat het in de silo werd opgeslagen. 

5.1.3 Eerste uitbreiding 

In 1929 komen de Société Générale de Surveillance te Geneve, in Rot
terdam bekend onder de naam internationale Controle Maatschappij (lCM) 
en de Graan Elevator Maatschappij (GEM) met elkaar overeen gezamenlijk 
de N.V. Graansilo Maatschappij over te nemen. De groeiende vraag naar 
meer opslagruimte doet het bestuur kort na de overname besluiten de ca
paciteit van de bestaande silo te vergroten op het beschikbare terrein ten 
westen van de silo. 

De architecten J.A. Brinkman en L.C. van der Vlug! krijgen in januari 1929 
de volgende vraag voorgelegd: 'Wat is het grootste silogebouw dat op dit 
terrein gebouwd kan worden, zonder in buitengewoon kostbare constructie 
te vervallen?' Zij dienen een gebouw te ontwerpen 'met een inhoud zoo 
groot als de zwaarst mogelijke fundering slechts zou kunnen dragen'. 



De architecten gaan op zoek naar de beste fundering binnen bereikbare 
grenzen en naar een geschikt type materiaal voor de silocellen. 

Uiteindelijk ontwerpen ze een gebouw met betonnen silo's van 48 meter 
hoogte met een capaciteit van 44.000 ton, een silo die meer dan twee maal 
zo hoog is als de eerste. Voor de fundering maken ze gebruik van Spren
gerpalen, palen van gewapend beton met een verdikte punt, een construc
tie die het draagvermogen per paal van 40 ton naar 60 ton vergroot. 
De nieuwe uitbreiding bestaat uit twee celgroepen met een totale lengte 
van 66 meter. Deze celgroepen zijn respectievelijk 33 en 37 meter breed 
en 42,5 en 48 meter hoog. In het midden zijn ze gescheiden door een dila
tatievoeg. Om de capaciteit te vergroten en ook de buitenste rij kolommen 
centrisch te belasten krijgt het gebouw aan beide zijden een overstek. Bij 
de nieuwe uitbreiding wordt voor het eerst gebruik gemaakt van het Ameri
kaanse 'Macdonald'-systeem. Volgens dit systeem glijdt de bekisting langs 
het gemaakte beton en werkt zich vervolgens omhoog aan het gedeelte dat 
daaronder is gemaakt. 

5.1.4 De tweede uitbreiding 

De tweede en laatste uitbreiding wordt in de jaren 1951-1952 gerealiseerd. 
De GEM en de lCM geven opdracht voor een uitbreiding ten zuiden van 
de eerste twee silo's. Het ontwerp van de architecten A.G en J.D. Postma 
bestaat uit een tweedelig, bijna 40 meter hoog complex met een capaciteit 
van 22.000 ton. Om de flexibiliteit bij sterke winddruk te vergroten, staat dit 
100 meter lange en 10.75 meter brede silodeel vrij van de oudere delen. 

De twee delen worden naast het al bestaande transformatorhuis geplaatst 
waarna een cellenzolder als een brug over de vrijgehouden ruimte de twee 
silomassa's verbindt. Ook hier wordt er gebruik gemaakt van een over
stek. 

Het gedeelte dat aan de westkant ligt, bestaat uit twee rijen van elf silocel
len, het oostelijk deel telt drie rijen van tien kleinere cellen. De hoogte van 
de silocellen bedraagt 23 meter. Onder de silocellen is in lengterichting 
een doorgang gemaakt, geschikt voor trein- of autoverkeer. Aan de kant 
van de Brielselaan is de gevel tussen de betonkolommen opgevuld met 
baksteen. Daarboven bevindt zich een zeer decoratief betonraster dat tot 
aan de uitkraging loopt. 

Fig. 5.04 Overgang op de 10e verdieping 
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Fig 5.05. Voor de herbestemming tot disco
theek zijn een aantal kolommen verwijderd. 

Fig. 5.06 Het resultaat geeft een open plat
tegrond met lange zichtlijnen. 

Fig. 5.07 De Maasi/a in gebruik 
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5.1.5 Tijdelijke herbestemming 

In 2003 viel het doek voor dit immense gebouw, problemen met automa
tiseren, de diepte van de Maashaven en de oprukkende (woning)bouw
ontwikkelingen maakten dat zijn functie niet meer paste in de wijk. Een 
ontwikkeling die aansluit bij de plannen van de gemeente. Havenactivitei
ten zullen in de toekomst steeds meer naar het westen worden verplaatst, 
buiten de stadsgrenzen. 

Het gebouw wordt aangekocht door het OBR (Ontwikkelings Bureau Rot
terdam), niet in de laatste plaats vanwege de strategische ligging van het 
complex aan de stadsas tussen de Kop van Zuid en het Zuid plein, waar de 
silo als imposant bruggenhoofd kan fungeren tussen de wijken Charlois en 
Feijenoord. 

De functie die het had als graansilo kwam te vervallen 
en daarmee was er voor ons een mogelijkheid om in 
dit gebied tenminste een behoorlijke positie te verwer
ven. [R. van Bladel, medewerker OBR] 

Vanaf het begin staat vast dat er een nieuwe invulling voor het complex 
gezocht dient te worden. Slopen van de betonnen kolos is geen optie van
wege de enorme kosten van 15 miljoen euro die daarmee gepaard gaan. 
De direct naast het gebouw gelegen metro maakt de toepassing van dy
namiet vrijwel onmogelijk. Daarnaast is slopen volkomen in strijd met de 
toekomstige monumentstatus van de graansilo. 

Het OBR vindt een huurder in de danceclub Now&Wow. Het gaat om een 
tijdelijke invulling op basis van een vijfjarig contract. Voor deze functie wor
den er verschillende aanpassingen gedaan aan het gebouw waarbij deze 
voor een groot deel semipermanent of demontabel moeten zijn. Uitgangs
punt bij de herbestemming was het behoud van het industriële karakter. 

Om een opener plattegrond en langere zichtlijnen te krijgen zijn er ver
schillende kolommen verwijderd. Herberekening van krachten toonde aan 
dat een aantal rijen kolommen zonder problemen verwijderd kon worden. 
Hierbij speelt de schijfwerking van de silowanden een belangrijke rol. Daar
naast is een aantal kolommen vervangen door veel slankere ronde staal
kolommen met een doorsnede van 273 mm. 
Andere aanpassingen zijn van minder ingrijpende aard. Om te voldoen aan 
ventilatie eisen worden de bestaande silokokers als ventilatieschacht inge
zet, waarbij op de cellenzolders de verwarmingsketels staan geplaatst. De 
corridor wordt ingezet ten behoeve van vluchtwegen en geluidsisolatie. 

Wat zijn de plannen van de gemeente in de toekomst met het gebouw? 

Korte termijn realisatie van de creative factory*. Dit 
gaat in ieder geval voor een periode van een jaar of 
vijf lopen. En de lange termijn plannen, dus na die vijf 
jaar, die zijn er eigenlijk nog niet in echte concrete 
vorm. Die zijn er eigenlijk nog helemaal niet zover ik 
weet. [R. van Bladel, medewerker OBR, Het totale in
terview is opgenomen in bijlage 4.] 

* Ontwikkeling van de bestaande kantoorvloeren voor atelier werkplekken 
voor startende bedrivjen. 



5.2 Functioneren 

Het proces in de graansilo is gedurende al deze jaren niet veel veranderd. 
De gebruikte technieken zijn wel steeds meer geautomatiseerd. 

Graan wat uit de schepen werd gezogen ging via transportbanden het ge
bouw binnen waarna het naar de kelder werd gebracht. In deze werd het 
graan in oost-west richting verplaatst naar de machinetoren. Daarna werd 
het graan door middel van bekerelevatoren omhoog gehesen waarbij het 
verschillende processen doorliep zoals wegen, schoonmaken en zeven. 
Voor een afdoende bestrijding van insecten, larven en eieren beschikt men 
over een gasinstallatie. Door het graan wordt een voor ongedierte dodend 
gas geblazen en daarna weer verse lucht welke zich vermengt met het gas, 
dat dus in sterk verdunde toestand het gebouw verlaat. 

Boven de silocellen bevindt zich een zogenaamde cellen- of brandzolder 
waar door middel van lopende banden en stortpijpen het graan naar de 
diverse silo's wordt getransporteerd. De hoogte van de cellenzolder van 
de tweede uitbreiding varieert, afhankelijk van de hoogte van de siloceL De 
transportbanden zijn boven de hoogste silocellen geplaatst. 

De cellenzolders van de eerste en tweede uitbreiding zijn door middel van 
trappen met elkaar verbonden en ook de perronvloeren op de begane 
grond gaan in elkaar over. Door middel van een systeem van bekerelevato
ren en transportbanden wordt het graan, dat pneumatisch uit de schepen is 
opgezogen, naar de silo gebracht en naar boven geleid, waar het wederom 
op transportbanden wordt gestort. Met behulp van afwerpwagens wordt het 
graan vervolgens in de silocellen gestort. Deze wagens tillen de transport
band op elke gewenste plaats omhoog, geven hem een zigzag beweging 
naar omlaag en leiden het naar de cel. 

Door middel van mobiele telescoop buizen wordt het graan weer op de 
transportbanden in de kelder geplaatst waarna het via de machinetoren 
weer naar het schip wordt getransporteerd. 

Fig. 5.08 Mobiele telescoop buizen op de 
begane grond 
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Fig. 5.09 De combinatie van een commerciële 
en culturele functie is al eerder toegepast bij 
de herbestemming van de Lamot Brouwerij tot 
Lamot center. 

Fig. 5.10 Interieur foto van één van de tentoon
stellngsruimtes van het Larnol center. 
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5.3 Functie keuze 

Anders dan bij een traditionele herbestemming wordt er bij de methode RE
ARCHITECTURE niet vanuit de functie ontworpen maar vormt het gebouw 
het uitgangspunt van de herbestemming. De ontwerper moet eerst bewust 
worden wat het gebouw zijn zwakheden en kwaliteiten zijn waarna er pas 
wordt gekeken welke functie hier het beste bij aansluit. 
De keuze voor een functie hangt echter niet alleen af van het gebouw, maar 
ook van de wensen van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het 
gebouw en zijn stedenbouwkundige context. 

De Maassilo staat op de grens van twee werelden. Ten zuiden van de 
Maassilo ligt de Tarwewijk, een wijk met een sociale en economische ach
terstand. Ten noorden is de uitbreiding van het stadscentrum gepland. Als 
poortgebouw kan het een spil functie gaan vervullen in de verdere ont
wikkelingen van deze twee gebieden; aan de ene kant de economische 
situatie verbeteren van het zuiden van Rotterdam, aan de andere kant het 
imago verbeteren en de identiteit versterken van het nieuw geplande stads
centrum. 

De Maassilo vormt ook de initiator voor de verdere ontwikkeling van de 
Maaskade. De ingezette koers zet een voorbeeld voor de herontwikkeling 
van de rest van de kade. De nieuwe functie moet daarom een katalyse
rende werking gaan krijgen op de ontwikkeling van de kade, de wijk en 
geheel Rotterdam. 

" Er zou een sterke relatie moeten bestaan tussen 
de aanwezige prestatie van het bestaande en de ge
vraagde prestatie van de nieuwe functie. Anders zal 
de introductie van nieuwe eisen te veel sloop veroor
zaken en respectloos zijn naar het verleden van het 
gebouw." [10] 

Er is in het gebouw overal sprake van dezelfde gelaagde structuur, waarbij 
er globaal kan worden gesteld dat de verticale silomassa ingesloten wordt 
door twee horizontaal georganiseerde ruimtes. Deze gelaagde opbouw 
volgt uit de oorspronkelijke werking van het gebouw. De ruimtes die hier
door ontstaan hebben ieder hun eigen kwaliteit welke in de huidige situatie 
amper wordt waargenomen. Bij de herbestemming wordt er gestreefd de 
verschillende kwaliteiten van de ruimtelijke structuur zichtbaar te maken en 
in te zetten ten behoeve van de nieuwe functie. 

De gemeente Rotterdam heeft er tot nu toe voor gekozen om de crea
tieve industrie het gebouw verder te laten ontwikkelen. Deze maakt echter 
slechts van een klein gedeelte van het gebouw gebruik. Om het gehele 
gebouw inzetbaar te maken is er gekozen voor functies die weliswaar ho
rizontaal georganiseerd zijn maar waarbij de verticale structuur zoveel 
mogelijk als een meerwaarde ingezet kan worden. De afweging voor een 
vertikaal georganiseerde functie was niet haalbaar door de schaal van het 
complex en de kleine maat van de silokokers. 



Dit alles heeft geleidt tot de keuze van een cultureel congrescentrum. Deze 
wordt verder uitgesplitst naar de functies: 

Kantoren 
Archief 
Hotel 
Restaurant 
Congrescentrum. 

Daar de silostructuur het minst eenvoudig her te bestemmen is wordt deze 
als de kritische massa van het gebouw opgevat. Deze bepaald de mate 
van succes van de herbestemming. De verschillende functies worden elk 
in een eigen silostructuur geplaatst om tot een optimale dialoog tussen 
bestaand en gewenst te komen. Niet alleen het gebouw zal zich aanpassen 
aan de nieuwe functie, ook de nieuwe functie zal zich moeten aanpassen 
aan het gebouw. 

5.4 Het complex versus het segment 

De grote verscheidenheid aan functies zal al snel tot gevolg hebben dat er 
niet meer sprake is van één gebouw, maar dat de verschillende functies 
zich als individuele gebouwen gaan gedragen. Dit zag je bijvoorbeeld ge· 
beuren bij de Schiecentrale. de verschillende gebouwen werken apart en 
er is bijna geen interactie tussen dezen. 
Bij het 25 kV gebouw is er wel getracht om meer interactie te laten plaats
vinden tussen de gebruikers. Dit wordt bereikt door de gangen als een 
soort ontmoetingsplaats in te richten. 

Kantoren 

Auditorium 
& 
Restaurant 

Hotel 

Kantoren 

Het voorbeeld van de Schiecentrale leert ons dat interactie op meerdere Fig. 5. 11 De verschillende functies zijn bepaald 

schaalniveaus kan plaatsvinden; op complex en op segment niveau. Bij de aan de hand van de silomassa's 

Maassilo is dit principe meegenomen. Zo is het niet moeilijk voor te stellen 
dat deelnemers aan een congres gaan eten bij het restaurant en overnach-
ten in het hotel. Juist de aanwezigheid van de verschillende functies zal het 
complex een meerwaarde geven. 

Om de verschillende functies tot synergie te brengen wordt er een program
matische zonering in het gebouw aangehouden. De begane grond wordt 
ingezet ten behoeve van het totale complex. Deze zal dienst gaan doen als 
een ontmoetingsplaats, een gemeenschappelijke zone waar ruimtes met 
een generiek en openbaar karakter worden geplaatst. Boven deze zone, 
in de verschillende silomassa's, wordt het kenmerkende element van de 
verschillende functies getoond. Deze massa bepaald de identiteit van de 
functie. De cellenzolder wordt ingezet voor afwijkende of ondersteunende 
onderdelen van de functie. 

Bij de stijging door het gebouw ontdekken de gebruikers de verschillende 
facetten van het gebouw waarbij de stijging gepaard gaat met een over
gang van openbaar naar privé, van generiek naar specifiek. 

Fig. 5. 12 De gelaagde structuur van het ge
bouw wordt meegenomen bij de plaatsing van 
de verschillende zones van de functies. 
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Fig. 5. 13 De massa van de elevator toren ver
springt ten opzichte van de rest van de noord 
gevel. 

Fig. 5.14 Hoogte van de elevatortoren (foto 
genomen van boven naar beneden). 

Fig. 5. 15Tussen de twee massa's ontstaat een 
natuurlijke opening. 
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5.5 Begane grond 

5.5.1 Ontsluiting 

De totale begane grond zal moeten gaan dienen als een plek van interactie 
voor het gehele complex. Dit heeft tot gevolg gehad dat er slechts één 
entree aan elke lange zijde van het gebouw wordt geplaatst. 

De omgeving van de Maassilo kan worden gezien als een knooppunt van 
verschillende infrastructurele stromen. Autoverkeer, tram, metro en fietsrou
tes komen allen samen aan de zuidzijde van het gebouw. De aanwezigheid 
van deze vele stromen worden in het ontwerp meegenomen en versterkt 
om zo het gehele complex optimaal bereikbaar te maken vanuit de stad. 
Om dit te bereiken wordt de watertaxi halte verplaatst naar de zuidzijde van 
het gebouw waar deze aan de boulevard aansluit. Door middel van een as 
worden deze twee knooppunten dwars door het gebouw verbonden. Het 
karakter van deze as zal zeer openbaar worden. 

Het resultaat van deze as is dat er twee entrees ontstaan, een aan de 
noordkant en een aan de zuidkant. Het gebouw heeft als zodanig geen 
voor of achterzijde maar richt zich, zoals dit ook in het verleden gebeurde, 
op zowel weg als waterkant. 
De twee entrees zijn zo gekozen dat ze logisch volgen uit de bestaande 
massa van het gebouw en ze de bezoeker bij binnenkomst al meteen de 
enorme hoogte van het gebouw laten beleven. 
Aan de zuidzijde verspringt de massa van de elevator toren vanaf de eerste 
verdieping ongeveer een meter naar voren. Hierdoor vormt hij een visueel 
zwaartepunt in de gevel. Bij het betreden van het gebouw loopt de be
zoeker onder deze schacht door waarin de oorspronkelijke kubels terug 
worden geplaatst. Op deze manier wordt de enorme hoogte en de oor
spronkelijke werking van het gebouw al meteen beleefd. 

De entree aan de Brielselaan wordt geplaatst tussen de bestaande mas
sa's van de uitbreiding van 1951, op de plaats van het huidige transforma
tor gebouw. Ook hier loopt de bezoeker onder een vide door die de gehele 
hoogte van het gebouw zichtbaar maakt. 

Vanaf de ontsluitingsas komen bezoekers terecht bij een centrale receptie 
van waaruit zij zich verder kunnen oriënteren op de verschillende activitei
ten die in het gebouw plaatsvinden. 
Vanwege de grote van de begane grond is het noodzakelijk om de bezoeker 
te helpen in de oriëntatie binnen het gebouw. Dit wordt gedaan door middel 
van een tweede as welke haaks op de ontsluitingsas wordt geplaatst. Via 
lange zichtlijnen worden de verschillende stijgpunten eenvoudig waarge
nomen. Elk stijgpunt ontsluit een ander gedeelte van de bovenliggende 
silomassa's waarbij de delen die in een gelijke periode zijn gebouwd ook 
via hetzelfde stijgpunt worden ontsloten. 



Verkeersknooppunt 
Maashaven 

I 
I 

Fig. 5.16 Ontsluiting van de begane grond 
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Watertaxi halte 
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Fig. 5. 17 Entree aan de Noordgevel, de halte voor de waterlaxi ligt in het verlengde van de ontsluitingsas. 

Fig. 5.18 Entree aan de Zuidgevel. 
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5.5.2 Licht als oriëntatiemiddel 

De diepte van het gebouw maakt dat het midden van het gebouw erg 
donker is. Het daglicht van de noord en zuid pui belicht voornamelijk de 
direct hieraan gelegen zones. Dit maakt het mogelijk om met behulp van 
(kunst)licht de verdere route binnen het gebouw te verduidelijken. 

De circulatie as wordt benadrukt door een hoge lichtstraat. Deze wordt mo
gelijk gemaakt doordat de uitbreiding van 1951 los van de eerdere massa 
is uitgevoerd. De tussenliggende kloof wordt opengemaakt waardoor licht 
diep het gebouw in kan dringen. 

De verdere routing wordt steeds indirect aangelicht. Op de begane grond 
worden de silomonden aangelicht en in de stijgpunten gebeurt dit bij de 
muren van de oorspronkelijke silo's. De oude elementen en structuur ko
men hierdoor nog meer tot hun recht. 

Fig. 5.1g De route wordt aangegeven dmv licht. 
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5.5.3 Relatie met de omgeving, een platform voor bezoeker en gebruiker 

Kenmerkend voor de begane grond in zijn functioneren als graansilo is het open vloerveld, vrije transport en lange zichtlijnen. 
Deze kenmerken zijn ook voor de nieuwe functie zeer goed inzetbaar. De begane grond zal als een ontmoetingsplatform gaan 
werken, voor de verschillende gebruikers maar ook voor de omgeving. 

Om dit toegankelijke karakter te bereiken wordt de begane grond als een verlengde van de openbare ruimte gezien. De con
nectie tussen binnen en buiten wordt mogelijk gemaakt door de puien naar de Maashaven en de Brielselaan open te breken 
en van glas te voorzien. Aan de zuid gevel, richting de wijk, blijft het beeld gefilterd doordat de bestaande betonfiguratie intact 
wordt gelaten. Aan de noordzijde ontstaat er een vrij uitzicht over de boulevard en de Maashaven. 

Naast een visuele connectie wordt er ook een functionele relatie gelegd met de boulevard. De zone direct gelegen aan de 
noordzijde van het gebouw kan worden opgevat als een kennismaking met verschillende functies van het gebouw, de zoge
naamde 'etalage zone'. 
Tijdens mooie dagen kan de gevel geopend worden waardoor binnen en buiten letterlijk in elkaar overvloeien. Dit effect 
wordt nog eens versterkt doordat ook de oorspronkelijke loopbanden, via bordessen, aan deze zone gekoppeld worden. Het 
loopbandenstelsel is altijd al een overgang geweest van gebouw en openbare ruimte. Het verdeelt de openbare ruimte van 
de boulevard in 2 delen en breekt de ruimte in een meer menselijke maat. In de etalage zone zullen een lobby, tentoonstel
lingsruimtes, zitplaatsen, een cafetaria en een uitkijkplateau worden gecreëerd. 

Om op het uitkijkplateau op het dak te komen kan de bezoeker gebruik maken van het bestaande stijgpunt dat aan de boule
vard ontsloten wordt. Deze zal openbaar toegankelijk zijn. Hierna wordt er een fantastisch uitzicht geboden over de stad. 

Naast de 'etalage zone' is er ook een gedeelte van het functionele programma op de begane grond geplaatst. Het gaat 
hierbij om vergader-, tentoonstellings-, presentatiezalen, sanitaire voorzieningen en garderobe welke aan weerszijden van 
de circulatie as worden geplaatst. De verschillende functies kunnen vanwege het a-specifieke karakter van de ruimtes hier 
afwisselend gebruik van maken. Een zaal zal de ene dag als conferentiezaal worden gebruikt, terwijl deze op een andere dag 
als vergaderruimte dienst kan doen. 

Samenvattend kan de begane grond worden gezien als een connector van de omgeving en de boven liggende functies. Een 
plek waar ontmoetingen tussen gebruiker en bezoeker kunnen ontstaan. 

r-ul 

Fig. 5.20 Er bestaat een visuele en functionele relatie tussen binnen en buiten. 
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Fig. 5. 21 Binnen en buiten lopen in elkaar door. 
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Fig. 5.22 Boulevard 
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5.6 Klimaatbeheersing installaties 

"het heden wordt beschouwd wanneer de ontwerper in de nieuwe situatie streeft naar een nieuw 
niveau van comfort en economische efficiency noodzakelijk voor het hedendaagse leven." [11] 

De verandering van opslag naar een op de mens gerichte functie heeft een aantal grote gevolgen voor het gebouw. Bij het 
ontwerp van silogebouw zijn zaken als stijgpunten en klimaatinstallaties van ondergeschikt belang. Voor de nieuwe functie zijn 
ze noodzakelijk om het gebouw leefbaar te maken. 

Uit de analyse van het gebouw is gebleken dat er in de oorspronkelijke situatie alleen passieve maatregelen zijn genomen om 
de opgeslagen goederen te beschermen. Vooral de grote massa van het beton levert hier een bijdrage. Hoewel er erg veel 
installaties in het gebouw aanwezig zijn, waren deze bedoeld om graan te behandelen en door het gebouw te transporteren. 

Het totale gebrek aan klimaatinstallaties biedt de mogelijkheid om de klimatisering integraal aan te pakken voor het nieuwe 
ontwerp. Hierbij wordt er gestreefd om het binnenklimaat op een energiebewuste manier te regelen. 
Het primaire onderdeel van het installatiesysteem wordt gevormd door een warmtepomp. Warmtepompen maken het mogelijk 
warmte of koude aan de omgeving te onttrekken en over te brengen naar temperatuurniveaus waarop deze nuttig kan worden 
gebruikt, zoals voor ruimteverwarming. 

Gebruik van een warmtepomp is een milieuvriendelijk en energie besparend allernatief voor een conventionele koelinstallatie. 
In de winter is warmte schaars en is er koude in overvloed beschikbaar. In de zomer is koude schaars en is er veel warmte be
schikbaar. Het gebruik van een warmtepomp is een methode om het a-synchroon lopen van vraag en aanbod op te heffen. 
Wanneer er in de zomer behoefte aan koeling ontstaat, wordt er uit de Maashaven water met een temperatuur van 7 tot 10 
graden opgepompt. Via een warmtewisselaar koelt dit water het koelwatercircuit dat door het gebouw stroomt. Ook wordt 
hierbij de ventilatielucht gekoeld. 
In de winter kan het water als een warmtebron worden gebruikt hierbij ondersteund door warme lucht welke wordt onttrokken 
aan het atrium aan de zuid gevel. Een traditioneel verwarmingssysteem verwarmt dit water vervolgens tot het geschikte niveau 
waarna deze als voorverwarming van de ventilatielucht en als warmtebron voor de vloer- en plafondverwarming dient.. [12] 

De warmtepomp wordt geplaatst in de kelder. Vanuit hier lopen aparte systemen naar de verschillende segmenten. Deze wor
den in de volgende hoofdstukken steeds kort toegelicht. Naast installaties is in de kelder ook de fietsenstalling geplaatst. 

WNWIEMW' 

Fig. 5.23 Principe van de warmtepomp. 
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~\ f I ~Schaal ~ het segme ........ nt..___ ________ _ 

6.1 De verschillende silomassa's, eenheid doch 
verschil 

.... toevoegingen zouden in harmonie met de bestaan
de situatie moeten worden geïntroduceerd. Deze har
monie kan conceptueel worden bewerkstelligd door 
een dialoog met het bestaande ... .{13} 

Vanaf de begane grond stijgen de gebruikers in hun eigen silomassa waar
bij het karakter verschuift van generiek naar specifiek. Elke silomassa huis
vest hierbij een eigen functie. Deze verschillende segmenten vormen een 
eigen wereld waardoor het mogelijk werd om elke functie individueel met 
het gebouw te laten reageren. Binnen elk segment is hierbij weer de moge
lijkheid geboden voor interactie tussen de gebruikers. 

Waar de verticale structuur niet bruikbaar was is er steeds gebruik gemaakt 
van één grote ingreep waarbij deze de bestaande problemen in één keer in
tegraal aanpakt. De vrijgekomen ruimte kan zo worden ingezet ten behoeve 
van de nieuwe functie. Hierbij is er gezorgd dat de bestaande structuur wel 
ervaarbaar blijft; de enkele silocel en het geheel moeten zichtbaar blijven. 
Het resultaat vormt een balans tussen verleden, heden en toekomst. 

6.2 Behoud versus nieuw, ruimte voor een res
taurant en auditorium 

Aan de noordzijde van de Maassilo bevinden zich een aantal rechthoekige 
silo's met een afmeting van 2,2 bij 1 ,8 meter. Deze cellen lenen zich nau
welijks voor een ander gebruik dan de oorspronkelijke bestemming. Daar
naast was er nog de vraag om een auditorium zaal, welke in de bestaande 
structuur van het complex lastig in te passen was. Om deze impasse te 
doorbreken is er doormiddel van één grote ingreep een open ruimte vrij 
gemaakt. 

Fig. 6.01 Schaal van het segment. 
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Fig. 6.02 Een vergelijkbare ingreep is gedaan 
bij het Lamot center in België. Hier is echter 
niets van de oorspronkelijke structuur zichtbaar. 

6.2.1 De ingreep 

Vanaf de gevelzijde wordt er een rechthoekig volume de bestaande struc
tuur ingeschoven welke als het ware de bestaande silokokers doorsnijdt. 
(zie figuur 6.04) 

Het ingeschoven volume is bewust kleiner gehouden dan de massa van 
de silostructuur, zodat in de resterende ruimte de verschillende ruimtelijke 
kenmerken van de silo's nog goed waarneembaar zijn. In de wanden zijn er 
stroken van de silo kokers behouden waardoor de oorspronkelijke verticale 
structuur goed herkenbaar blijft. De cassette structuur in het plafond en in 
de vloer geeft de oorspronkelijke maat van de cellen weer. De gemaakte 
opening wordt door middel van een glazen volume weer gesloten. Ook in 
deze wordt de verticale belijning ingebracht door de nieuwe draagconstruc
tie in het stramien van de oude constructie te plaatsen. In het gevelbeeld 
wordt deze nogmaals versterkt door een klemlijst 

Fig. 6.03 Doorsnede over het auditorium (boven) en het restaurant (onder) . 
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Fig. 6. 04 Stappenplan bij de ingreep. 
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Door de ingreep is het bestaande constructieve principe aangepast. Waar eerst sprake was van een krachtswerking waarbij 
de belastingen via de noord-zuid gelegen silowanden via de kolommen naar de fundering werd afgedragen, ontstaat er nu aan 
de bovenzijde van de vrijgekomen ruimte een cassette plafond welke als wandligger gaat functioneren waarbij krachten via de 
zijwanden naar de fundering worden geleidt. 

In de vrijgekomen ruimte is een opgaande vloer geplaatst waardoor deze ruimte voor twee functies zeer geschikt is. In de 
onderste ruimte, waarin het restaurant zal worden geplaatst, dringt het licht vrij binnen en wordt de bezoeker een nagenoeg 
compleet panorama over de Maashaven geboden. In deze ruimte wordt de oorspronkelijke silocel voornamelijk ervaren in de 
vloer. Om deze zichtbaar te laten is ervoor gekozen om een rooster vloer over de restanten te plaatsen. Om de structuur nog 
meer te benadrukken wordt de ruimte vanuit deze silomonden aangelicht. 

De bovenste ruimte zal worden gebruikt als auditoriumzaaL In deze wordt de oorspronkelijke silocel juist ervaren in het plafond. 
Aan de bovenzijde van de zaal is een groot balkon gecreëerd waar bezoekers na even kunnen napraten en van 
het uitzicht kunnen genieten. 
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Fig. 6.06 impressie van het plafond 
in het auditorium. 



6.2.2 Klimaatbeheersing van de ruimte 

Het creëren van het juiste binnenklimaat bij hoge ruimtes is geen een
voudige opgave. Vandaar dat er twee systemen zijn vergeleken. 

De eerste maakt gebruik van thermische betonkern activering. Hiervan 
is het voordeel dat deze zowel dienst kan doen als vloerverwarming voor 
de bovenste ruimte maar ook als plafondverwarming voor de onderste. 
De totale capaciteit moet voldoende zijn om het verlies aan de aangren
zende ruimtes te compenseren. Daar alle aangrenzende ruimtes een ge
lijke temperatuur hebben zal er geen transmissie naar deze optreden. De 
capaciteit van het systeem was echter onvoldoende om het verlies van Fig. 6.07 Zomer situatie auditorium. 

de glazen gevel te compenseren. (voor de berekening zie bijlage 5) De 
akoestische voorzieningen die verder nodig waren om geluidsoverdracht 
van de onderste naar de bovenste ruimte te beperken zouden wegens 
de grootte van de ruimte in de plafondzone moeten worden opgenomen. 
Deze zouden de effectiviteit van de thermische betonkern activering nog 
meer beperken. 

Er is er daarom voor gekozen om gebruik te maken van zowel vloerver
warming en plafondverwarming, waarbij de ruimtes grotendeels met be
hulp van straling worden verwarmd. Vloerverwarming voor de onderste 
ruimte was namelijk geen optie vanwege de roostervloer die hier wordt 
geplaatst. 
De opgaande vloer wordt als een prefab element uitgevoerd. Vooraf wor-
den hier alle voorzieningen voor de vloerverwarming in opgenomen. Na Fig. 6.08 Winter situatie auditorium. 

het plaatsen van de prefab elementen worden de horizontale vloerdelen 
met behulp van een breedplaatvloer uitgevoerd. Na het koppelen van de 
leidingen wordt deze afgestort. 

De verwarming van het restaurant geschiedt door middel van plafond 
verwarming, met additionele verwarming ter plaatse van de gevel. Hoe
wel door de hoogte van de ruimte dit systeem niet optimaal is, kan dit 
met regeling van de luchtbehandeling worden opgevangen. Groot voor
deel van de twee systemen is dat de twee ruimtes apart kunnen worden 
geregeld. . .. lr~T"'l~;;w~-r 

De ventilatie lucht voor de bovenste ruimte wordt via de vloer ingeblazen 
en via het plafond afgezogen. Voor de onderste ruimte worden de silo-
monden ingezet voor de luchtverversing. Via luchtkokers die tegen het Fig. 6.09 Zomer situatie restaurant. 

plafond op de begane grond hangen wordt lucht de open silomond inge-
bracht van waaruit deze de lucht in de ruimte verspreiden. De vervuilde 
lucht wordt via het plafond weer afgezogen. 

Fig. 6.10 Winter situatie restaurant. 
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Fig. 6. 11 Een rechthoekige 'schoenendoos'
vorm heeft positieve gevolgen op de akoestiek. 

Fig. 6. 12 Biljardeffect. 

Fig. 6. 13 Door middel van panelen en een 
gordijn wordt de akoestiek verbeterd. 
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6.2.3 Akoestiek van het auditorium 

Over praktisch geen enkele ruimte is zoveel documentatie beschikbaar als 
over de regeling van de akoestiek van concert- en collegezalen. Een goede 
zaal moet namelijk met een groot aantal aspecten rekening houden. Hier
onder zullen een aantal begrippen worden toegelicht waarna de genomen 
maatregelen worden vermeld. 

Stoorniveau: 

Een te hoog achtergrondniveau kan tot verstoring van activiteiten leiden. 
Een uitgezonden signaal is bijvoorbeeld niet sterk genoeg om goed te kun
nen worden waargenomen en leidt tot informatieverlies. Als gevolg van te 
hoge bijgeluiden kan men zich niet goed concentreren. Bij het ontwerp is 
het dan ook van belang om geluiden uit de omliggende ruimtes te beperken 
en de leidingen goed te isoleren. 

Vorm: 

Een van de belangrijkste beslissingen bij het ontwerpen van een zaal is de 
keuze voor zijn hoofdvorm. Er zijn een aantal hoofdvormen te benoemen: 

de rechthoekige, 'schoenendoos'- vorm zaal 
de waaiervormige zaal (met verschillende openingshoeken) 
de 'verticale' zaal of 'ronde' zaal. 

Feit is dat de keuze van de hoofdvorm van de zaal het uiteindelijke akoes
tische resultaat door de hoeveelheid en het karakter van de zijdelingse 
reflecties sterk zal beïnvloeden. In dit geval is de ingreep zo gekozen dat 
deze resulteert in een rechthoekige zaal. Deze heeft als voordeel dat een 
(niet te wijde) rechthoekige plattegrondvorm resulteert in sterke vroege zij
delingse reflecties in het grootste deel van het publiek. Als dan tevens de 
zaal tamelijk hoog is, wat in dit geval is, zijn deze reflecties de eerste die de 
oren van de luisteraars bereiken, nog voor de plafondreflecties. 

Zijdelingse reflecties veroorzaken een indruk van ruimtelijkheid doordat 
een reflectie die van de zijkant komt, het dichtstbijzijnde oor iets eerder, 
met een andere fase en met een iets ander spectrum dan het andere oor, 
bereikt. De twee signalen zijn niet gecorreleerd, de zogenaamde 'interaural 
cross correlation' (IACC) is bijna nul. In het geval van reflecties door een 
(vlak) plafond bereiken identieke, volledig gecorreleerde signalen beide 
oren (IACC - 1). Als er geen zijdelingse reflecties aanwezig zijn, zal het 
publiek zich niet 'ondergedompeld' in het geluid of door het geluid 'omhuld' 
voelen. 

Voor wat betreft 'natuurlijke' zijdelingse reflecties is een rechthoekige zaal 
in het voordeel. Het gaat al gauw goed zonder al te veel extra voorzienin
gen aan te brengen. Balkons aan de zijkanten zullen door meervoudige 
reflectie tegen zij- en onderkant en de muren, het zogenaamde biljartbalef
fect, toegevoegde reflecties creëren. (14] 
In de ontworpen zaal is dit biljartbal effect waarneembaar in het plafond. 
Door de cassette structuur zullen er indien er geen voorzieningen worden 
genomen toegevoegde reflecties worden gecreëerd. 



Nagalmtijd: 

Naast de vorm van de zaal is de nagalmtijd bepalend voor zijn kwaliteit. De nagalmtijd kan worden gedefinieerd als de tijd die 
zit tussen stoppen met uitzenden van het geluid en het moment dat het geluiddrukniveau 60 dB is gedaald. Deze nagalmtijd is 
een belangrijke parameter in de zaalakoestiek. 
De nagalmtijd van een binnenruimte hangt samen met zijn afmetingen maar ook met de vorm van de ruimte. Verder hangt de 
nagalmtijd samen met de mate waarin de vlakken geluidabsorberend zijn. Dit principe is eenvoudig waar te nemen, een grote 
ruimte met betonnen wanden heeft een lange nagalmtijd en in een kleine ruimte met veel pluche door gordijnen, vloerkleden 
en meubilair ervaren we vrijwel in het geheel geen nagalm. 

De nagalmtijd kan berekend worden aan de hand van de formule van Sabine: 

Waarbij: 
T - nagalmtijd 
V- volume van de ruimte 
A- totale geluidabsorptie 

T =V /6A [s] 

Bij berekening van de nagalmtijd zonder toevoegingen of aanpassingen aan de zaal geldt dat er een nagalmtijd van 4,87 
seconden aanwezig is. (voor de berekening zie bijlage 6) 
Na overleg met een adviseur, de heer van Luxemburg van het akoestisch laboratorium, is de gewenste nagalmtijd voor dit type 
zaal op 1 ,2 seconden gesteld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een aantal aanpassingen moeten worden gedaan om 
tot een goed functionerende zaal te komen. 

Hierbij zijn de volgende ontwerp uitgangspunten van belang: 
Voor de uitstraling van de zaal is het van belang dat de gevels hun betonnen uitstraling behouden 
De materialisering van de vloer is redelijk vrij zodat deze kan worden ingezet om de akoestiek te verbeteren 
Het cassettevormige patroon van het plafond en het materiaal van deze moeten zichtbaar blijven om de relatie met 
het verleden te behouden. 

Uitgaande van de geformuleerde uitgangspunten is ervoor gekozen om vlakke panelen in de cassetten van het plafond te 
plaatsen. Door ze verdiept aan te brengen blijft de oorspronkelijke silostructuur zichtbaar. 

Door de plaatsing van absorberend materiaal aan de bovenzijde van de platen worden geluidsgolven geabsor
beerd. Hierdoor word het biljarteffect aanzienlijk verkleind. 
Het totale volume van de zaal wordt met ongeveer 25% verkleind. 
Door de benodigde leidingen aan de bovenzijde van de panelen te plaatsen worden deze grotendeels uit het zicht 
getrokken en geproduceerd geluid zal slechts minimaal de zaal in komen. 
Door de plaatsing van licht aan de bovenzijde van het paneel worden de silowanden door strijklicht aangelicht en 
lijken hierdoor door te lopen. 

Naast het plaatsen van panelen in de silo's wordt er ook aan de achterzijde een gordijn bevestigd. Dit resulteert in een 
nagalmtijd van 1,11 seconden (voor de berekening zie bijlage 6) 
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6.3 De noordgevel 

Eén van de uitgangspunten die volgden uit de analyse was dat het gevelbeeld aan de noordzijde van het gebouw zoveel 
mogelijk intact moest worden gelaten. Deze is namelijk samen met de verschillende delen van de Menebacomplex verant
woordelijk voor het industriële ensemble rondom de Maashaven. In o.a. het PIE rapport wordt dit als een van de redenen 
gegeven om de Maassilo te nomineren als landelijk monument. Dit uitgangspunt heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor 
de ontwerpen voor de aan deze gevel grenzende silomassa's. Alleen de al besproken silomassa wordt geopend naar de 
gevel. Deze maakt hiermee ook van verre duidelijk dat er een nieuwe functie in het gebouw is geplaatst. Het gevelbeeld blijft 
door de omvang en het karakter van het nieuwe volume echter passend bij de rest van het complex. 

Fig. 6. 14 De noordgeve/. 
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6.4 Hotel 

De hedendaagse hotelwereld richt zich steeds meer op het vormgeven van comfortabele verblijfsomgevingen met veel aan
dacht voor ruimtelijkheid, licht, design meubilair en differentiatie. Het concept designhotel raakt steeds meer ingeburgerd. 
Voor het ontwerp van een 'silohotel' is er getracht op een eigen manier met dit fenomeen om te gaan. Als locatie voor het hotel 
is de achthoekige silo structuur gekozen. Om in deze ongebruikelijke vorm een niet alledaags hotel te laten verschijnen, zal er 
een dialoog moeten ontstaan tussen de bestaande situatie en de wensen voor de nieuwe functie. 

De nadruk bij het hotel zal niet komen te liggen op het schitterende uitzicht over de Maashaven, maar op de beleving van de 
ruimtelijke kwaliteiten van de silostructuur. Kenmerkend voor deze structuur is de ervaring van de enkele silocel maar ook 
de groepering van deze cellen. Om deze zichtbaar te maken was het nodig om één grote ingreep te doen in de bestaande 
structuur. Door deze keuze werd het mogelijk om een grote centrale ruimte te creëren waarin duidelijk wordt hoe de massa is 
opgebouwd. 

Vergelijkbaar als bij het vorige volume is er ook hier een rechthoekig volume van bovenaf de bestaande structuur ingeschoven 
waarbij eerst door de cellenzolder wordt gesneden en daarna door de bestaande silokokers. Wat resteert is een grote open 
ruimte waarin de verticale belijning en de achthoekige vorm van de silocel, welke in de bodem wordt waargenomen, het beeld 
domineren. 

J l 

Fig. 6. 15 Doorsnede over het hotel. 
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Fig. 6. 16 Impressie van hel uitzicht vanaf de kamer de open ruimte in. 
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De aangrenzende cellen worden omgevormd tot hotelkamers waarvoor al
leen de strook beton naar de open ruimte wordt vervangen door translucent 
glas. In de kamer ontstaat daardoor een zeer pure ervaring van de siloceL 
In de kamer zelf wordt de vorm van de silo extra benadrukt door de verlich
ting. Deze volgt de vorm van de kamer waarbij deze geïntegreerd is in het 
verlaagde plafond. 

De centrale ruimte wordt ingezet om de verschillende problemen met be
trekking tot licht, lucht en ontsluiting integraal op te lossen. 
Het oorspronkelijke ontwerp ontsloot de verschillende hotelkamers door
middel van een galerij. Aan de hand van een model is gekeken of de 
daglichtfactor van de onderste kamers voldoet aan de eis van 1%. Deze 
daglichtfactor is de verhouding tussen de verlichtingssterkte binnen en de 
verlichtingssterkte in het vrije veld. Hierbij is gesteld dat alleen de voorste 
ruimte, de woonkamer, aan deze eis hoeft te voldoen. De metingen zijn ver
richt in twee silokokers daar de lichtinval in de andere silo's vergelijkbaar 
is qua situatie. Uit de metingen bleek dat het ontwerp niet voldeed (Zie 
bijlage 7) 

Als gevolg hiervan is het ontwerp aangepast waarbij de ontsluiting naar 
het midden van de ruimte is verplaatst. Vanaf dit pad landen er glazen 
loopbruggen aan bij de hotelkamers. 
Ook voor dit ontwerp is er door middel van een model onderzocht of deze 
voldoet aan de eisen. 

Uit de metingen bleek dat wanneer de onderste kamer over één verdieping 
wordt uitgevoerd de daglichtfactor onvoldoende is. Daarom wordt deze al
tijd over 2 of meerdere verdiepingen uitgevoerd. (Zie bijlage 8) 
De keuze om de hotelkamers in hoogte te laten variëren van 1 tot 5 verdie
pingen (de totale hoogte van de silocel) heeft als voordeel dat licht diep de 
ruimte binnen kan dringen. Ook heeft dit als gevolg dat er een zeer onre
gelmatig patroon ontstaat waardoor de verticale belijning van de wanden 
sterker ervaren wordt. 

Fig. 6. 17 Plattegron, hotel 
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Fig. 6.18 Zomer situatie in het hotel. 
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Fig. 6. 19 Winter situatie in het hotel. 

Fig. 6.20 plaatsing van de leidingen. 
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Fig. 6.21 Impressie van de publieke ruimte op de tOe verdieping. 
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6.5 Archief 

"Wat is een archief? Een oneindig en steeds groei
end aantal documenten die verhalen vertellen over 
gebeurtenissen die de stad maken tot wat ze is. Deze 
documentenverzameling vormt een massa, een ge
wicht. Dat is het wezen van een archief. " [15) 

6.5.1 Het publieke gedeelte 

Een archief kan worden beschouwd als het geheugen van een stad en 
als zodanig is het zeer goed gesitueerd in een gebouw dat een symbool 
is van de ontwikkeling van de stad en de haven. De haven waar de stad 
haar identiteit, maar ook haar mondiale verbondenheid mee bevestigt. [16] 
De functie wordt geplaatst in de uitbreiding van het complex uit 1931 , van 
de architecten Brinkman en van der Vlug!, wat vanwege zijn historische 
waarde zoveel mogelijk intact moet blijven. 

Een archief kan globaal worden onderscheiden in twee zones, een publiek 
en een privaat gedeelte. Aan beiden worden heel andere eisen gesteld. De 
publieksruimtes worden verspreidt over de begane grond en de 1 Oe ver
dieping. Deze laatste wordt een uitnodigende, genereuze ruimte door de 
plaatsing van twee grote lichtopeningen in de middelste beuk. Naast lees
zalen en de bibliotheek wordt de ruimte voorzien van ontmoetingsplaatsen, 
plekken voor discussie en een informele babbel. 

" De massiviteit van de bewaarplaatsen staat tegen
over de openheid en lichtheid van de studiezalen op 
de bovenverdieping. De atria zijn watervallen van licht 
en lucht waaraan de geest zich laaft, maar waarlangs 
hij ook ontsnapt". [17] 

Het private gedeelte wordt in hoofdzaak gevormd door het opslag depot. 
Aan deze worden strenge eisen gesteld. 
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6.5.2 Het depot 

Passieve conservering is een samenhangend geheel van ogenschijnlijk niets met elkaar te maken 
hebbende terreinen. Toch is er maar één doel: het behoud van de collectie. [18] 

In de literatuur worden de volgende bedreigingen voor de conservering van collecties vermeld: (in aflopende zwaarte) 
Licht 
Relatieve vochtigheid (De RV is de verhouding tussen de werkelijk aanwezige hoeveelheid waterdamp en de maxi 
maal mogelijke hoeveelheid waterdamp in een bepaalde hoeveelheid lucht bij een bepaalde temperatuur) 
Temperatuur 
Luchtvervuiling 
Ongedierte 
Schokken en trillingen 
Natuurlijke rampen 
Diefstal, vandalisme en verplaatsen 
Materialisatie (De gekozen materialen mogen geen schadelijk gassen afgeven, ook niet onder bijzondere 
omstandigheden zoals brand) 

Tussen de relatieve vochtigheid en temperatuur geldt een onderlinge samenhang. Aangetoond is dat lucht met een tempera
tuur van 20 C en een relatieve vochtigheid van 55% bij een temperatuurverhoging van 1 C een RV verlaging van 5% optreedt. 
(zie ook bijlage 9) 

Voor de functie van graanopslag komen een groot aantal eisen overeen. Ook voor de opslag van graan was daglicht onge
wenst, brandveiligheid zeer belangrijk en was een constant klimaat gewenst. Het gebouw is verder zo ontworpen dat het weer
stand kan bieden aan natuurlijke rampen, schokken en trillingen , de gebruikte materialen geen schadelijke stoffen afscheiden 
en om ongedierte zo veel mogelijk te weren. 

Daar er in de silo's geen daglicht binnen dringt is er gekeken bij het ontwerp naar de mogelijkheden van het bestaande gebouw 
om voor het opslag gedeelte een stabiel klimaat te creëren tussen de 16 en 20 graden (RV 45- 55%). 
Eén manier om dit te bereiken is om de archieven in aparte containers te klimatiseren. iets wat bij de herbestemming van het 
Sint Felixarchief bijvoorbeeld is gedaan. Op die manier zijn de klimatologische eigenschappen van de verschillende containers 
apart te regelen. Deze optie zou echter tot gevolg hebben dat elke silocel apart geklimatiseerd zou moeten worden. Een zeer 
kostbaar proces waarbij de eigenschappen van het huidige gebouw amper worden ingezet. 

Het oorspronkelijke gebouw bezit immers al zeer redelijke klimatologische eigenschappen door de thermische massa van het 
gebruikte beton. De grote aanwezigheid van beton resulteert in een thermisch trage ruimte. De ruimtetemperatuur verandert 
langzaam tengevolge van invloeden als zoninstraling, interne bronnen en verwarming I koeling. Door deze thermische traag
heid van de betonmassa zal de temperatuur in de silo's vertraagd de buiten temperaturen volgen. De extreme temperaturen 
worden afgevlakt. (zie figuur 6.22) 

Figuur 6.23 laat zien op welke manieren de temperaturen in de rest van het gebouw de temperatuur in het depot beïnvloeden. 
Problematisch zijn nog de zijdes waar het depot niet van de omgeving wordt gescheiden. De zonnewarmte heeft hier tot gevolg 
dat snelle temperatuursveranderingen in het depot zullen optreden. 
Door de westelijke gevel aan de buitenzijde te isoleren en geïsoleerde cellen aan de oostzijde te plaatsen blijft alleen de 
noordelijke gevel een probleem. Deze kan immers om esthetische redenen niet worden bekleed vanaf de buitenzijde. Om 
deze zijde een niet te groot energetisch verlies te laten zijn wordt de onder en bovenzijde van de tweede rij silo's vanaf de 
noordgevel geopend. Hierdoor staan ze in verbinding met de geklimatiseerde begane grond en cellenzolder en ontstaat er ook 
in deze cellen een binnen klimaat, waarbij de buitenste rij als bufferzone dient (zie figuur 6.24). 

In de figuren is er steeds rekening gehouden met de winter en zomerperiode, van belang is echter ook het temperatuurverschil 
tussen dag en nacht. Een korte blootstelling aan extreme temperaturen is namelijk schadelijker dan een lange periode. Wordt 
er aangehouden dat de gemiddelde binnentemperatuur in de zomer en winter tussen de 18 en 20 graden blijft en dat in de 
nacht het gebouw niet verder afkoelt dan 15 graden dan blijft door de grote massa van de silo's de temperatuur hier op een 
constante temperatuur rond de 17 graden. Het temperatuurverschil in 24 uur is met maximaal1 graad acceptabel. 
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Fig. 6.22 Situatie tijdens de functie als graansilo. 
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Fig. 6. 23 Situatie na aanpassingen. 
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Fig. 6. 24 Het definitieve ontwerp. 

61 



6.6 Kantoren aan de Maashaven 

Een gedeelte van de kantoren van het archief zullen worden geplaatst in de kantoorruimtes die worden gecreëerd aan de 
westelijke kant van de Maassilo. 
Doordat hier al een horizontale structuur aanwezig is, zijn er weinig aanpassingen noodzakelijk. Om de oude sfeer te behou
den worden de nog overgebleven elementen zoals betonkubels, spuitmonden en deuren behouden. 

Om de hoeveelheid licht op de vloeren te vergroten en zo een aangename werkomgeving te creëren wordt de invulling van het 
betonraster aan de oostzijde vervangen door glas. Deze ingreep is vrij eenvoudig te creëren daar de gevel als een plofgevel is 
ontworpen. In geval van een explosie zou de invulling uit het betonraster vallen, waarbij het skelet zou blijven staan. 

Fig. 6.25 impressie van atrium in de kantoorruimtes aan de Maashaven. 
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6. 7 Kantorenmassa aan de Brielselaan 

6.7.1 Interactie met de omgeving 

Ten zuiden van de Maassilo ligt de Tarwewijk, een economisch en sociaal 
achtergesteld gebied. De laatste jaren zijn er verschillende initiatieven ge
weest om deze wijk te ontwikkelen. Hierbij is de opgave om bedrijven naar 
het gebied te trekken, zodat werkgelegenheid ontstaat. 

Met het ontwerp van de Maassilo wordt er getracht een verdere impuls te 
geven aan de al ingezette initiatieven in de wijk om deze zo op een hoger 
niveau te brengen. Ook dient het als voorbeeld voor de verdere ontwik
keling van de Maaskade. Naar voorbeeld van de in de wijk gebruikelijke 
structuur wordt de buitenzijde van de massa ingezet om een commerciële 
functie te plaatsen, in dit geval kantoren. In de Tarwewijk wordt de aanwe
zige woonfunctie omgrensd door een wand van kleine detailhandel. 

Het ontwerp van de zuid gevel van de Maassilo zal de verblijfskwaliteit van 
het plein rond de metro sterk verbeteren. Dit wordt bereikt door de huidige 
gesloten massa in te ruilen voor een dynamisch gevelbeeld. De eerste in
druk van een bezoeker die de metro of tram uitstapt moet er een zijn van 
bedrijvigheid en openheid. 

De openheid wordt bereikt door het verwijderen van de buitenste wand van 
de silomassa. Vanaf buiten wordt de opbouw van de oorspronkelijke massa 
duidelijk maar ook hoe deze geschikt is gemaakt voor de nieuwe functie. 
De verticale belijning overheerst doordat de horizontale vloeren over een 
dubbele hoogte zijn aangebracht. 
Door de verkeerszone naar de kantoren direct aan de gevel te plaatsen 
wordt er een dynamisch gevelbeeld bereikt. Deze wordt nog versterkt door 
de plaatsing van pantry's in het atrium. Bijkomend voordeel is dat het kan
toor de totale silocelinhoud als vloeroppervlak kan gebruiken. 
Het totaal biedt een gelaagd gevelbeeld. Van verre wordt de gevel als een 
monoliet volume ervaren. Komt men dichterbij dan ontwaard hij de verticale 
belijning van de oorspronkelijke silo's en de horizontale vloeren die hierin 
zijn gehangen. 

6.7.2 Bouwfysica 
Het atrium speelt niet alleen een rol in de levendigheid maar ook bij de kli
maatbeheersing en bij brand. Door de plaatsing van twee lagen glas, gaat 
deze in zijn totaal werken als een tweede huid façade. 
Er is in het ontwerp bewust gekozen om geen zonwering aan te brengen 
voor de gevel, dit om de openheid te verzekeren. De warmte die hierdoor 
binnenkomt wordt op natuurlijk wijze weg geventileerd in de spouw tussen 
de twee gevelbladen. Dit wordt bereikt door coltluiken aan de boven en 
onderzijde van het atrium. Door het schoorsteen effect stijgt de warme lucht 
en verlaat deze het gebouw. 

Fig 6.26 Schaal van het segment. 
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Fig. 6.27 Impressie van het beeld door de gang in de kantoren. 
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Door het gebruik van een tweedehuid façade is het mogelijk om ook ramen 
te openen op grotere hoogte. Door deze gedeeltelijk natuurlijke ventilatie 
blijven de kosten van koeling en ventilatie van de kantoorruimtes ten op
zichte van bijvoorbeeld een klimaatgevel lager. 
Ook in de winter ventileren de kantoren via het atrium. Deze verwarmde 
lucht wordt met behulp van een wamtewisselaar weer gebruikt bij de ver
warming van de rest van het gebouw. 

De brandveiligheid van het gehele complex wordt bereikt met een sprin
klerinstallatie. Dit in combinatie met het weinig brandbare materiaal van het 
gebouw. In de kantoormassa dienen bij brand de galerijen als vluchtwegen. 
Dit is een zeer ongebruikelijke situatie daar het atrium als één groot com- Fig. 6.28 Een vergelijkbare ingreep is gedaan 

partiment kan worden gezien . Grootste probleem bij brand vormt echter bij de Schiecentrale te Rotterdam. 

de rook. Deze kan echter door het (automatisch) openen van de ventilatie-
roosters onder en bovenin het atrium snel worden afgevoerd. De mensen 
kunnen dan vluchten via de trappenhuizen die wél zijn afgescheiden van 
het atrium. 

In de kantoren zelf wordt de maat van de oorspronkelijke silocel zichtbaar 
en beleefbaar. Dit wordt op twee manier bereikt. Door de hoogte op onge
veer 6 meter te houden wordt de verticaliteit sterker waargenomen dan de 
vierkante vloer vorm. Deze verticaliteit wordt nogmaals benadrukt door de 
plaatsing van licht aan de bovenzijde van het verlaagde plafond. Door dit 
strijklicht lijken de silo's boven de verlaagde plafonds door te lopen. 

Fig. 6.29 Licht en geluid Fig. 6.30 Zomer situatie Fig. 6.31 Winter situatie Fig. 6.32 De situatie bij brand. 
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~~ het detail 

"De toekomst wordt meegenomen wanneer de ont
werper de toevoegingen in de nieuwe staat baseert 
op de effectieve verenigbaarheid tussen de overblijf
selen en de toevoegingen. Een zeer belangrijke factor 
is hierbij de connecties tussen deze twee verschil
lende elementen. Zeer vaak is het mogelijk om losse 
verbindingen te maken of gebruik te maken van het 
eigen gewicht. Bij componenten is het vaak niet mo
gelijk om geen verbindingen te maken, doch ook hier 
kan deze bijna altijd als een droge verbinding worden 
ontworpen." [19] 

7.1 Permanente of tijdelijke aanpassingen 

Volgens de methode Re-Architecture is het noodzakelijk om veranderin
gen zo tijdelijk mogelijk uit te voeren zodat, indien dit nodig is, het gebouw 
in zijn oorspronkelijke staat kan worden gebracht. Bij het ontwerp van de 
Maassilo is echter een ander uitgangspunt aangehouden. 
Doordat de gemeente alle havengerelateerde bedrijven steeds meer naar 
het westen wil verplaatsen is de kans dat de Maassilo weer als opslag 
gebouw in gebruik zal komen vrijwel uitgesloten. Bij het ontwerpen is hier 
ook vanuit gegaan. Er is bewust gekozen voor een permanente herbestem
ming, zodat het gebouw een nieuwe toekomst tegemoet kan. 

Bij de toevoegingen is er wel rekening gehouden met het feit dat onderde
len vervangen kunnen worden, wanneer deze hun technische of economi
sche levensduur hebben bereikt. Dit komt terug in de detaillering. 

7.2 Thermische isolatie 

In vrijwel het gehele gebouw is geen of niet voldoende thermische isolatie 
aanwezig. Vanuit esthetisch oogpunt was het verder niet mogelijk om de 
noordgevel van de buitenzijde in te pakken. Uit fysisch oogpunt verdient 
isoleren aan de buitenzijde de voorkeur. De constructie staat dan immers 
niet meer bloot aan grote temperatuurwisselingen en de thermische massa 
blijft voor het binnenklimaat behouden. Mogelijkheden voor binnenisolatie 
zijn een constructie van een stijl- en regelwerk waartussen een minerale 
woldeken en daarop gipskartonplaat, al dan niet afgewerkt met een stu
claag. Of het aanbrengen van een laag cellulair glas. Hier is steeds geko
zen voor de eerste optie daar deze eenvoudiger uit te voeren. 

7.3 Glazen doosjes 

De grotere ingrepen worden aan de gevelzijden afgesloten met een gla
zen volume. Er is bij dit volume getracht om deze zo eerlijk mogelijk te 
ontwerpen, wat terug komt in de constructie. De hoofdconstructie wordt 
gevormd door een samenstelling van IPE profielen in de vorm van een U. 
Deze wordt in zijn geheel aan de bestaande gevel gebout. De stabiliteit 
wordt verzekerd door middel van pendelstaven. De kozijnen worden aan 

.. ;.·'\ 

deze IPE profielen bevestigd en doormiddel van een klemlijst afgesloten. Fig. 7.01 Constructie van het glazen doosje. 

Hierdoor valt in het gevelaanzicht vooral de verticale belijning op, welke 
overeenkomt met de maat van de oorspronkelijk aanwezige silomassa. 
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Is het mogelijk om met de bestaande kwaliteiten van de Maassilo een herbestemming te realiseren 
welke een impuls kan geven aan zijn omgeving en vormt de methode RE-ARCHITECTURE een 
meerwaarde voor dit proces? 

Het grote verschil tussen een traditioneel herbeslemmingsproces en een met behulp van de methodeRE-ARCHITECTURE is 
de wijze van aanpak. Bij een traditionele herbestemming wordt er erg sterk vanuit de functie naar het gebouw gekeken. Hoe 
kan het gebouw zich aanpassen naar deze nieuwe functie? Dit heeft tot gevolg dat bepaalde kwaliteiten en mogelijkheden 
over het hoofd worden gezien. 
De methode RE-ARCHITECTURE tracht de herbestemming op een andere manier te benaderen. Door eerste een objectieve 
analyse te maken van het gebouw worden de kwaliteiten en de problemen van het gebouw blootgelegd. Pas wanneer deze 
resultaten bekend zijn wordt er een functie aan het gebouw gekoppeld. 

Natuurlijk is dit een ideaal situatie, in de praktijk staat de functie immers vaak al vast. Toch vormt de objectieve analyse ook 
dan een meerwaarde. De dialoog tussen functie en gebouw kan dan immers nog steeds plaatsvinden. Binnen het afstuderen 
bestaat er de mogelijkheid om zelf een functie te bepalen voor het gebouw. Dit biedt de mogelijkheid om de methode redelijk 
getrouw te volgen en te bekijken wat de meerwaarde is van het gebruik van de methode ten opzichte van het traditionele 
herbestemmingsproces. 

De methode is als een hulpmiddel gebruikt bij de herbestemming van de Maassilo, een groot silo complex wat een aantal jaren 
geleden zijn oorspronkelijke functie heeft verloren . Silo complexen staan bekend als een van de moeilijkste her te bestemmen 
gebouwen. Zoals het vooronderzoek ons al leerde, hoe specifieker het gebouw ontworpen is voor zijn functie, des te moeilijker 
is het om een nieuwe functie aan dit gebouw toe te voegen. 

Binnen het ontwerp was het dan ook de uitdaging om de kwaliteiten zichtbaar te maken en de verticaal georganiseerde ruimtes 
een dialoog aan te laten gaan met de nieuwe functie om zo tot een beter ontwerp te komen. De analyse leerde dat er een zeer 
gelaagde structuur in het gebouw aanwezig was en er is getracht om deze in te zetten voor de nieuwe functie. De grote van het 
gebouw maakte het hierbij noodzakelijk om meerdere functies toe te voegen. Door de koppeling van de functie aan een eigen 
silomassa kon er een optimale dialoog plaatsvinden. De begane grond is hierbij ingezet als connector voor deze verschillende 
functies. Op deze manier bleef het gebouw één. 

De zoektocht naar het optimale ontwerp verschoof hierdoor van complex niveau naar segment niveau, een nog steeds niet 
geringe opgave. De koppeling tussen deze beiden kwam hierbij vooral voort uit de al eerder geformuleerde uitgangspunten. 
Binnen het segment niveau is er steeds getracht om een dialoog te voeren tussen het gebouw en zijn omgeving; en de nieuwe 
functie. Zo zijn er bijvoorbeeld bij het archief weinig aanpassingen gedaan aan de structuur vanwege de historische waarde 
van dit segment. In de kleine silomassa's is juist een zeer grote ingreep gedaan en aan de kant van de wijk is de gevel open
gemaakt om een relatie te creëren tussen gebouw en omgeving. De kracht van het ontwerp ligt in de wisselwerking tussen 
oud en nieuw, tussen gebouw en context. Het eindresultaat is een gebouw dat zowel een impuls geeft aan de kade, de wijk 
en geheel Rotterdam. 

Het gebruik van de methode heeft wel degelijk een meerwaarde geleverd aan het uiteindelijke eind resultaat. Vooral het thema 
dialoog heeft een grote rol gespeeld. Door het bewustzijn wat de methode de ontwerper probeert bij te brengen worden de 
ontwerp beslissingen veel weloverwogener gemaakt. Waar het niet te vermijden was zijn wel degelijk grote ingrepen gedaan, 
deze kwamen echter altijd het geheel ten goede en zijn zoveel mogelijk zo uitgevoerd dat het karakter van het gebouw zicht
baar bleef. Door de toevoegingen integraal in te zetten ontstaat een symbiose tussen verleden, heden en toekomst. Grote 
meerwaarde van de methode is dan ook het bewustzijn. Niet alleen van de gevolgen als er elementen worden verwijderd en 
wat de gevolgen zijn van nieuwe toevoegingen, maar de bewustwording van de kwaliteiten van het gebouw. 

Het effect van de methode wordt vooral duidelijk als het gemaakte ontwerp wordt gespiegeld aan al eerder gedane herbestem
mingen van silogebouwen zoals Korles Alles in Amsterdam of de Küppersmühle in Duisburg. Bij deze werd altijd een zeer 
groot percentage van de silomassa gesloopt. Bij de herbestemming van de Maassilo is er geen sprake van een winnaar, maar 
is er veel meer getracht om de functie en het gebouw samen te laten werken. 
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j H9 Aanbev ;}j1ge-..n....._ __________ _ 

Dat de methode een perfect eindproduct is zal door mij niet snel beweerd 
worden. Het heeft echter ook geen zin om op deze plaats een waslijst te 
maken met alle elementen die ik anders zou uitvoeren of die niet door mij 
als nuttig worden beschouwd. Deze discussie is hier niet op zijn plaats. 

Het testen of de methode een nuttig hulpmiddel was stond bij dit project 
voorop. Qua filosofie was het dit zeker. Zijn grootste handicap was echter 
de complexiteit en omvangrijkheid. Dit is ook de reden dat ik tijdens mijn 
afstuderen zeker niet alle facetten van de methode heb gebruikt. Deze om
vang bezit echter ook wel degelijk een kwaliteit, de volledigheid maakt het 
bijvoorbeeld tot een ideaal toets gereedschap. 

Mijn hoop is dat in de toekomst de methode verder wordt ontwikkeld tot 
een gebruiksvriendelijk hulpmiddel. Het op een andere manier denken zal 
op meer dan een manier een positieve bijdrage leveren aan herbestem
mingsprojecten. Hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan zaken als 
milieubelasting, ook de volledigheid van de analyse en het andere gebruik 
van creativiteit vormen meerwaardes. 
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Bijlage 1: Evaluation significanee 

3SA I PV1 Social values (4) 
De maassilo heeft altijd een belangrijke rol gehad in de wijk. Veel van de werknemers van de graansilo hebben hun hele leven 
in de wijk gewoond. Dit is nog duidelijk terug te zien in de structuur van de wijk. De huizen zijn als het ware om de haven heen 
gebouwd. 

Ook tegenwoordig is de Maassilo onderdeel van een sociaal netwerk. Als discotheek vormt het een plek van ontmoetingen. 
Vanwege dit is er ook gekozen voor het concept Now&Wow daar deze het gebouw ook open willen stellen voor de wijk. 

3SA I PV2 Economie values (3) 
De graansilo heeft altijd als doel gehad om winst te maken. De eigenaar, de GEB heeft het pand gebouwd om economische 
motieven. Dit verklaart ook de twee uitbreidingen en de reden tot sluiting. 

Doel van de huidige functie in de Maassilo is om het pand budget neutraal te beheren. De kosten van sloop zijn om verschil
lende redenen te hoog. Verder wil de gemeente graag meer vastgoed in de omgeving van de Tarwewijk hebben om op die 
manier een economische en sociale impuls te kunnen bewerkstelligen. 

3SA I PV3 Politica! values (2) 
Hoewel het gebouw aangekocht is door de gemeente zien zei dit meer als strategisch vastgoed dan dat zij het zien als een 
representatief gebouw voor de gemeente. 
Een medewerker van de gemeente gaf zelf aan dat hoewel er in het algemeen de wens bestaat om het gebouw tot landelijk 
of gemeentelijk monument aan te dragen (vanwege zijn historische waarde) dit ook een grote beperking zou vormen voor de 
exploitatie van het gebouw. 

3SA I PV4 Historie values (4) 
Het gebouw heeft historisch gezien een erg grote invloed gehad op de stad Rotterdam en het achterland. Het gebouw waar
van in 1910 het eerste deel werd gebouwd was de eerste silo in Rotterdam en markeerde de overgang van stukgoed naar 
massagoedoverslag. Doordat het graan onder gunstige omstandigheden werd bewaard kon het lang opgeslagen worden en 
gedurende tekorten gebruikt worden. Het graan van de silo's werd door middel van schepen aangevoerd en werd via treinen 
verder het achterland in worden gebracht. Als grootste van zijn aard is het mede verantwoordelijk voor de groei van Rotterdam 
als havenstad en diens economische voorspoed. 

Ook de bouwwijze die werd gebruikt bij de uitbreiding in 1929 is van historisch belang. Hier was namelijk voor het eerst sprake 
van gewapend beton dmv een glijbekisting. 

3SA I PVS Aesthetical values (3) 
De maassilo is gebouwd aan de hand van de functionalistische stroming. Dit is duidelijk in de verschillende facetten van het 
gebouw te zien. Ondanks dit zijn er wel degelijk kleine karakteristieken van de verschillende architecten te ontdekken. 

3SA I PV6 Scientific values (3) 
In het gebouw werd in voor de eerste uitbreiding gebruik gemaakt van een nieuw soort methode: glijbekisting. Hierdoor werd 
het mogelijk om in een slechts zeer korte tijd de enorme uitbreiding mogelijk te maken. 

3SA I PV7 Age values (4) 
Het oudste deel werd in 1910 gebouwd, waarna in 1929 en 1951 uitbreidingen hebben plaatsgevonden ten westen en zuiden 
van het oorspronkelijke gebouw. De verschillende tijdsperioden zijn duidelijk zichtbaar door het formaat van de verschillende 
delen. 

3SA I PV8 Ecological values (2) 
Er bestaat erg weinig relatie tussen de Maassilo en de omliggende wijken. 

80 



parameter 

3SA I PV1 

3SA I PV2 

3SA I PV3 

3SA I PV4 

3SA I PV5 

3SAI PV6 

3SA I PV7 

3SA I PVB 

Fig. 81.01 Cultural values 

ecological 

scientific 

2. 3 
low reasanabie 

very 
un-apreciated neutral 

u reciated 
very low cast- low cast- reasonable cost-

effective effective 

hightly reasonable 
neutral 

unrepresentative unrepresentative 

building (involved neighbourhood, 
city, district 

actars street 

very low creativity low creativity 
reasanabie 

very low 
low production 

production 
complexity 

production 
com com 

(25;50] 1 st (50) 2nd 
last generation last generation 3rd last generation 

very low condition low condition 
reasanabie 
condition 

economie 

(other) primary 
va lues 

a esthetica! 

polltic al 

Fig. 81 .02 Cultural assessment 

appreciated 

high cost-effective 

reasanabie 
representative 

country, region 

high creativity 

4th last 

high condition 

3SA I PV~ 
3SA I PV2 

3SA I PV3 

3SA I PV4 

3SA I PV5 

3SA I PV6 

3SA I PV7 

3SA I PV8 

3SA I PV9 

81 



Risk scale 

The social value regards the leader or the constituent's affection, as individual or as a social group, and the historie value re
gards the expert's recognition lor !he building, expecially the historicans. Both values normally safeguard the building; however 
when very high, they can contribute to the building's freezing, leaving its performance back to an original or ear1ier stage. 
Social and historie values can conflict with economie and politica! values, especially when ones advise lor the building's reser
vation, while the others avise lor the building's demolition, in name of development. Yet, they can all support each other, when 
profits and politica! strategies consier maintaining the building mandatory. 

The economie and politica! vaules regard mostly the leader's valuation of the building. Such values can be considered incon
sistent, because the change from market to marke, from politics to polities, from generation to generation. They are the most 
cantroversial primary values of all, because they can contribute to the elimination of the building and/or all the other values. 
Therefore, the higher rating they gel, the more dangerous they become lor the building. 
The aesthetical and scientific values regard the expert's recognition and wonder lor the building. These values arealso incon
stant, in the sense that, from culture to culture, the contemplation lor a particular style or technological approach can change 
considerably. Both values can conflict with or support !he economie and politica! values, similarly to the social and historica! 
values. 

The age and ecological value regards the general respect, the environment can feel lor the building, without further leadership 
valuation or expertise recognition. These values are nol inconstant and do nol put the building into risk. 

parameter 
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Bijlage 2: Evaluation environment 

Naturals 

3ES I PN1 Air (3) 
Al1 dominant winds: In dit gedeelte van Rotterdam wordt er gerekend met een een druk van 1,37 kN/m2. 
Al2 air quality, air pollution: De verschillende resultaten volgen uit de tabellen gevonden in de synthese fase. Voor CO en 03 
waren geen metingen gevonden. 
Al3 air quality, noise pollution: informatie uit synthese. 

parameter 

PN1 I Al1 

PN1 I Al2 
(mie rog ram I m3) t----::7:-::---=-:-7:::--+--~-:7::-::=:-'----t--"'""-':::-::-'-:7.:-'--t------'~'-7::":"--+---..;.;:-:~---l 

PN1 I Al3 (dB 

3ES I PN2 Fire (4) 
Fl1 solar radiation: geen informatie gevonden 
Fl2 solar angulation: geen informatie gevonden 
Fl3 solar paths: Normaal gesproken zou er een hoek van ongeveer 180 graden worden bereikt. Deze wordt alleen beperkt 
door de positie van de Queen of the South. 
Fl4 fire risk: Door de toepassing van beton is de kans op brand geminimaliseerd. Verder is er in de verschillende silo's meetap
paratuur aangebracht die alarmeren bij een toename van temperatuur. 
Fl5 thunder storm risk: Door zijn hoogte en de aanwezigheid van het water vormt de graansilo een risico bij onweer. Hiervoor 
zijn echter op het dak van het gebouw bliksemafleiders geplaatst. 

3ES I PN3 Water (3) 
WA1 solid: snow, ice, hail : Vergelijkbaar met de rest van Nederland. 
WA2 liquid: water leaks: geen informatie gevonden. 

[120 ;140) 

[36 ;54] 

(140;160) 

(54;72] 

WA31iquid: hydrography: In de directe omgeving ligt de Maashaven, een aftakking van de Maas. 
WA4 liquid: water quality: Door het vele storten van bedrijven en de havenindustrie is het water sterk vervuild. 
WA51iquid: pluviosity: In de omstreken van Rotterdam valt jaarlijks tussen de 800 en 860mm neerslag 
WA6 gas: humidity: Geen informatie gevonden 
WA? gas: condensation: De noordzijde is door de aanwezigheid van water sterk aangetast 

>160 

[72;90) 
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PN3 I WA4 
class 5 extremely 

polluted 

3ES I PN4 non living, earth (4) 

class 4 very 
polluted 

class 3 polluted 
class 2 fairly 

polluted 
class 1 without 

pollulion 

EA 1 soil class: De omgeving van de Maashaven bestaat voornamelijk uit kleigrond. Bij de uitbreiding in 1929 was het noodza
kelijk om op palen te funderen. Hieruit blijkt dat de bovenste laag niet draagkrachtig was. 
EA2 soil seismicity: In Nederland komen slecht kleine bevingen voor. 
EA3 soil use: In Nederland zijn beperkingen met betrekking tot het grondgebruik. Vaak is dit afhankelijk van het bestemmings
plan van de betreffende gemeente 
EA4 soil morphology: Nederland bestaat uit laagland. 
EA5 soil quality, hazardous: Geen informatie gevonden over de directe omgeving van het gebouw. Daar het gebouw in de 
haven staat kan echter wel worden aangenomen dat de grond minimaallicht vervuild is. 
EA6 soil altimetry: De directe omgeving van de Maassilo ligt op een hoogte van 4,1 NAP. Dit is door mensen verhoogt daar de 
rest van Rotterdam onder zee niveau ligt. Dit is te verklaren daar het gebouw buiten het dijkensysteem staat. 
EA7 slope degree: Er is slechts een zeer kleine hellingshoek aanwezig. 
EA8 slope orientation: Er is in het gebied een lichte helling aanwezig ter bevordering van de waterafvoer. 

3 
reasanabie 

4 3 <2 

PN41EA3 high restrictions 
reasanabie 

low restrictions no restrictions 

PN4 I EA4 high mountainous low mountainous plane 
m s 

PN4 I EA5 extremely polluted very polluted polluted fairly polluted withoud pollulion 

PN4 I EA8 north 
northwest, 

west, east 
southwest, 

south 
northeast southeast 

3ES I PN5 non living, composites (4) 
C01 thermal radiation: Beton wordt relatief weinig beïnvloed door zonnestraling. De thermische straling per jaar bedraag 
32%. 
C02 temperature, healing: Gemiddelde maximale temperatuur is 21,8 C. 
C03 temperature, cooling : Gemiddelde minimale temperatuur is 0,3 C 

parameter 
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3ES I PN6 Flora (2) 
FL 1 native I FL2 agricultural I FL3 garden I FL4 weed: Door de aanwezige havenindustrie is aan de waterzijde bijna geen 
groen aanwezig. In de omliggende wijken is wel een groenstructuur aanwezig welke het gevolg is van de stedenbouwkundige 
ideologie. 

3ES I PN7 Fauna (3) 
FA 1 mamma Is: Waren altijd een groot probleem, de muizen en ratten kwamen via de schepen die het graan losten in het 
gebouw. 
FA2 birds: Deze vormen op het moment een groot probleem doordat er zoveel ramen kapot zijn. 
FA3 insects: Deze werden tijdens het reinigingsproces op meerdere manieren bestreden. 
FA4 reptiles I FA5 amphibians I FA6 fishes: Nvt. 
FA? bacteria: Deze werden tijdens het reinigingsproces op meerdere manieren bestreden. 
FA8 fungi: Deze heeft vooral op de noordgevel tot gevolg dat deze sterk aangetast is. 

3ES I PN8 Humans 
Niet uitgevoerd. 

living: humans 

living: fauna 

living: flora 

non living: air 

(other) primary 
naturals 

Fig. 82.01 Evaluation of the natura/s. 
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Unnaturals 

3ES I PU1 Altimetry (4) 
De gebouwde omgeving varieerd van een hoogte van 5 verdiepingen rondom de hoofdwegen tot 2 tot 4 verdiepingen binnen 
het bouw blok. Hiermee vormt het dus een harmonieus geheel. De uitzonderingen worden gevormd door de Queen of the 
South en de graansilo die beiden beduidend hoger zijn. 

3ES I PU2 Mass vs. Void (3) 
Op het eerste oog lijkt de omgeving van de Maassilo een erg hoog percentage bebouwing tegenover openbare ruimte te heb
ben. Wordt echter een kaart gemaakt van deze dan blijkt door de aanwezigheid van het water er een balans te ontstaan. Wel 
is het zo dat deze niet zo wordt ervaren, daar het water niet als openbaar gebied toegankelijk is. 

parameter 

PU2 

3ES I PU3 Morphology (4) 

2 
low 

high density 

3 
reasonable 

PU3 I M01 paths: De paden in de omgeving van de Maassilo vormen een geheel. De uitwaaiende structuur is zeker in vogel
vlucht erg opvallend. Deze ontwikkeling is terug te voeren op het plan van Witteveen. 
PU3 I M02 edges: De randen van de verschillende verkeersassen worden afgebakend door de hogere bebouwing. 
PU3 I M03 districts: Door de doorkruising van het gebied van de grote verkeersassen ontstaan er specifieke gebieden die een 
steeds sterke eigen identiteit ontwikkelen. 
PU3 I M04 nodes: Nabij de Maassilo is een erg sterk knooppunt gesitueerd van verkeersstromen. Deze verstoort echter wel 
zijn omgeving. 
PU3 I M05 landmarks: Zowel de Maassilo als de recentelijk gebouwde Queen of the South vormen twee landmarks in de 
omgeving. De Maassilo heeft dit gedurende zijn gehele bestaan al gedaan. 

3ES I PU4 axis (4) 
De belangrijkste zichtlijnen in het gebied leiden naar de Queen of the South en de Maassilo, van verre zijn deze waarneem
baar. Door de waaiende verkeersstructuur wordt deze nogmaals benadrukt. 

parameter 

PU4 
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3ES I PU5 Hierarchy (4) 
Door de hogere randen aan de wegenstructuur en de lagere gebouwhoogte binnen dit blok is de hierarchy duidelijk zichtbaar. 
Uitzonderingen hierop zijn de Maassilo en de Queen of the South. De Maassilo is onderdeel van een eigen bebouwingsstrook. 
Deze correspondeerd met bijvoorbeeld de Meneba plantage. De Queen of the south benadrukt door zijn hoogte het verkeers
knooppunt in de omgeving van de Maassilo. 

3ES I PU6 Services (3) 
PU61 SE1 supply: water: In het gebouw is drinkbaar water aanwezig. Naast het gebouw is de Maashaven gelegen, hier kan 
unpotable water van worden afgetapt indien nodig. 
PU6 I SE2 supply: energy: In het gebouw is een eigen electriciteitsgebouw toegevoegd. Verder is er in de omgeving het de 
mogelijkheid om gebruik te maken van het electriciteits netwerk. 
PU61 SE3 supply: I CT: Voor de nieuwe functie zijn internet bedradingen aangelegd. Telefoon was al aanwezig in het gebouw, 
met deze hielden de verschillende stations elkaar op de hoogte. 
PU61 SE4 disposal: sanitation waste: Het gebouw is aangesloten op het rioleringsnetwerk van Rotterdam. 
PU61 SE5 disposal: solid waste: Het gebouw maakt gebruik van de gemeentelijke huisvuil ophaaldienst. 
PU61 SE6 public health, sanitation: Op verschillende locaties in het gebouw zijn toiletgroepen aanwezig. Deze zijn recentelijk 
toegevoegd bij de verbouwing tot discotheek. Hoe de situatie hiervoor was is niet bekend bij mij. 
PU61 SE? public safety: nat catastrophes: r zijn verschillende maatregelen genomen om het gebouw te verlaten in geval van 
noodgevallen. Ook bij de verbouwing tot discotheek is hier wegens de wettelijke eisen veel aandacht aan gegeven. 
PU6 I SE8: public safety: criminality: De omgeving van de Maassilo heeft een vrij slechte naam qua criminaliteit. Het gevoel 
van veiligheid is echter wel verbeterd door de nieuwe functie van de Maassilo. 
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3ES I PU7 Accessibility (4) 
AS1 earth: pedestrian I AS2 earth: bicycle I AS3 car, motorcycle I AS4 earth: bus, taxi I AS5 earth: metro I AS7 water: boa!: 
De omgeving rondom de Maassilo is zeer goed bereikbaar per metro, tram, bus, fiets, voetganger en watertaxi. De huidige 
verkeersstructuur domineerd de stedebouwkundige context van het gebied. Vanaf het knooppunt Maashaven waaiert een 
aantal hoofdwegen het zuidelijke gebied in. 

AS6 earth: train: Rotterdam beschikt over een centraal station en een aantal kleinere stations. 
AS8 air: airplane, helicopter, etc: Het vliegveld van Rotterdam is in het noorden van de stad te vinden. 

parameter 
3 
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3ES I PUS Category (4) 
De directe omgeving van de Maassilo heeft een grote varieteit van verschillende functies. 

parameter 
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Fig. 82.02 Evaluation of the unnaturals. 
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Bijlage 3: Evaluation condition 

3CA I 3CS forms (3) 
SF1 arrangement, relation: Er is een duidelijke relatie zichtbaar tussen de vorm en de plaatsing van de verschillende ruimtes 
en het functionele proces 
SF2 arrangement, composition: De verschillende uitbreidingen zijn redelijk zelfstandig gebouwd qua vorm. Qua functioneren 
zijn zij echter wel degelijk verbonden. 
SF3 symmetry: Het gebouw is redelijk assymmetrisch 
SF4 order, proportion: Er is wel degelijk sprake van een bepaalde proportie in het gebouw. De begane grond en cellezolder 
verhouden zich als menselijk ten opzichte van de silo massa. De uitbreidingen vertonen een veel minder sterk verband. 
SF5 order, hierarchy: Er is een sterke driedeling in het gebouw waarneembaar, begane grond, silo massa en cellenzolder. 
Deze opbouw volgt uit het functioneren. De silo massa heeft door zijn grote massa duidelijk het overwicht op de twee andere 
delen. 
SF6 pathology: In het eerste deel van het gebouw ontstaat een discrepanty. De silo delen zijn niet overal hetzelfde, en de cel
lenzolder en de vloertjes aan de oostzijde van het gebouw lijken niet in overeenkomst met de twee uitbreidingen. 
SF? rhythm: De verschillende uitbreidingen vormen niet een bepaald ritme. 
SFB direction: Het gebouw is sterk gericht op de waterzijde. Intern is het gebouw in de lengte richting gericht, hier lopen de 
transportbanden in kelder en cellenzolder. Ook de routing is hierop gericht. 
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3CA I 3CS components 
SC1 arrangement, relation: Er is een duidelijke relatie tussen de verschillende geveldelen en diensopeninenten opzichte van 
de functie die hier achter is geplaatst. 
SC2 arrangement, composition: Er is steeds sprake van een hoofddrager: de constructie, waarna deze verder ingevuld is. De 
gelaagdheid van de verschillende bouwdelen is ook sterk compositorisch van invloed. 
SC3 symmetry: Er is wel degelijk een bepaalde plaatsing aangehouden voor verschillende elementen. Dit is erg goed zichtbaar 
in de plaatsing van de verschillende ramen. Deze zijn steeds op een gelijke manier in de verschillende vlakken aangebracht. 
In principe kun je hier steeds symmetrie lijnen in plaatsen. 
SC4 order proportion: Er zijn duidelijke proportie kenmerken maar deze verhouden zich tot specifieke uitbreidingsfases. Wordt 
er gekeken naar het oorspronkelijke gebouw dan is er hier sprake van een 1:1 verhouding 
Bij de uitbreiding van 1929 wordt er voor ramen en deuren voor een 2:1 verhouding gekozen. Wat kan worden gezien als twee 
1:1 naast elkaar. De ramen in de uitbreiding van 2952 gebruikt meer een 1:1 verhouding. Opvallend is dat de maten niet gelijk 
zijn, maar dat er wel een evenwichtig beeld ontstaat op deze manier. 
SC5 hierarchy: De constructie van de verschillende delen is steeds dominant, hierna komt de invulling. Bij de silo heeft dit zelfs 
tot gevolg dat de constructie ook invulling is. 
SC6 pathology: in het gehele gebouw is sprake van een sterke aantasting van het houtwerk in de raamkozijnen. Dit wordt 
vermoedelijk veroorzaakt door het zeewater in combinatie met condens op de ramen wat in het hout getrokken is. 
SC? rhythm: Er is een sterke scheiding in horizontale en verticale elementen in het gebouw. Op sommige plaatsen botsen 
deze, denk hierbij bijvoorbeeld aan de trechters welke een beeindiging van de verticale structuur vormen en overgaan in een 
alzijdig horizontale ruimte. 
SC8 direction: Te uitgebreid om te beoordelen. 
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Fig. 83.02 Eva/uation componetns. 
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3CA/3CS materials 
Hierbij wordt er voornamelijk gekeken naar de eigenschappen van beton, daar deze veelvuldig voorkomt in het gebouw. 

SM1 sensitivity air: Er is in de gevels voornamelijk gebruik gemaakt van beton, welke weinig beïnvloed wordt door de lucht. 
SM2 sensitivity, fire : Beton beschikt over uitstekende kwaliteiten ten opzicht van de verspreiding en weerstand van brand. 
SM3 sensitivity, water: In de noordgevel is duidelijk zichtbaar dat deze wordt aangetast door de continue vochtigheid. Hierdoor 
zijn namelijk schimmels I algen op het oppervlakte aangehecht welke de structuur van het betond aantasten. 
SM4 sensitivity, earth: Het hoofdmateriaal beton, beschikt over goede eigenschappen om om te gaan met aardbevingen. Bij 
het ontwerp van het gebouw is er voor gezorgt dat verschilende delen apart van elkaar kunnen bewegen om dit zelfs nog te 
verbeteren. 
SM5 dryness, moisture: Zoals al aangegeven bij SM3 zijn er op de noordgevel aantastingen zichtbaar door algengroei. 
SM6 warmth, coldness: Beton heeft door zijn massa het gevolg dat Iemeratuurveranderingen worden afgevlakt. 
SM? density: Beton bezit een vrij hoge dichtheid. 
SM8 deformation Een van de eigenschappen van beton is dat het erg veel druk kan opnemen, de invloed van trek is minder 
goed. Vandaar dat er in dit gebouw gebruik gemaakt is van gewapend beton, waarbij het staal deze krachten kan overne
men. 
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Bijlage 4: Interview Richard van Bladel (OBR) 

Een van de te nemen stappen tijdens de analyse fase is interviews afnemen bij de betrokken partijen. Hieronder is het in
terview met Richard van Bladel, mederwerker van het Ontwikkelings Bureau Rotterdam opgenomen. (afgenomen op vrijdag 
16-02-2007) 

Wat doet het OBR? 

Het OBR bestaat uit drie verschillende takken. Één is het grondbedrijf, zij proberen de hele ontwikke
ling op gang te brengen in Rotterdam. Zij verwerven gronden, gebouwen etc. En proberen daarmee 
een bepaalde positie in een gebied te verwerven . En op die manier, bepaalde ontwikkelingen die 
goed zijn voor de stad, of die wij goed vinden voor de stad op poten te krijgen. Een goed voorbeeld 
daarvan is op dit moment de oude KPN locatie die recentelijk gesloopt is. Deze hebben wij· ooit in 
eigendom verworven en wij willen hier graag woningbouw creëren als gemeente . Wij gaan dan met 
een ontwikkelaar in overleg om te kijken om hier uit te komen. En als dit dan lukt, wat nu dus gebeurt 
is, dan verrijst daar een groot mooi woningcomplex. Dat is zogezegd de kant van het grondbedrijf. 

Het vastgoed wat daarbij verworven wordt om die grond positie te kunnen creëren. Dat is een van 
onze taken weer als vastgoed. Dat is de tweede taak binnen het OBR. Het vastgoed dat daarbij 
verworven wordt beheren wij in de periode dat we het in eigendom hebben. De maassilo is daar ook 
een voorbeeld van, dat hebben we in principe tijdelijk in portefeuille. Daarnaast hebben we ook een 
permanente portefeuille. Dit zijn de panden die wij permanent beheren. En die kunnen verschillende 
doelen hebben. Het kan zijn dat wij een bepaalde ontwikkeling in de stad hebben willen stimuleren. 
En dat gedaan hebben door zelf gebouwen te ontwikkelen. Een geod voorbeeld hiervan is het Lloyd's 
kwartier, 25KV, een oude schiecentrale, electriciteits centrale, die wij helemaal herbestemd hebben 
met nog een aantal gebouwen erom heen om de audiovisuele sector in Rotterdam te stimuleren, 
zoniet naar Rotterdam te halen. Die gebouwen hebben we dus nog in eigendom. We hebben in het 
verleden een grote actie gehad in de horeca, om de Rotterdamse horeca weer schoon te krijgen van 
de wat slechtere horeca ondernemers. Dus veel horeca aangekocht waar een smet op zat en op die 
manier weer geprobeerd door nieuwe ondernemers weer zelf te kunnen selecteren de horeca weer 
wat schoner te krijgen. En ook een stukje rendement, er moet ook geld worden verdient door de 
gemeente. Dus ook dat zit erin. 

En de laatste tak, zeker niet de onbelangrijkste, is de afdeling economie. En zij proberen op de 
breedste zins des woord de economie van Rotterdam op velerlei wijzen te stimuleren. Daar kun je 
op dit moment denken aan een van de speerpunten, economisch gezien, is de creatieve sector in 
Rotterdam. Dat is een stuk economie dat Rotterdam graag wil stimuleren, om dat naar Rotterdam te 
komen of nog beter te faciliteren in Rotterdam. En daar worden op verschillende wijzen dan gelden 
ingestoken. En ook een stukje vnje tijds economie bijvoorbeeld, dat is ook een onderdeel daarvan. 
Het woord zegt het al, de vrije tijd in Rotterdam op enigerlei wijze te stimuleren. Mensen naar de 
juiste loketten toe wijzen, een stukje financiele ondersteuning, ook trekkers hebben om bepaalde 
ontwikkelingen voor elkaar te krijgen. 

Op de website staat de formele verklaring, dus dit is ook meer de praktische invulling. 

Wat was de reden voor het OBR om de maassilo in 2003 aan te schaffen? 
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Eigenlijk een stukje strategisch vastgoed zo'n werving zoals dat in de poot van het grondbedrijf ge
schied. Het pand, de functie die het had als graansilo kwam te vervallen en daarmee was er voor ons 
een mogelijkheid om in dit gebied tenminste een behoorlijke positie te verwerven. Het is een behoor
lijk complex, dus je hebt ook meteen een behoorlijk stuk grond in eigendom op dat moment. 



Waarom is er gekozen voor herbestemming in plaats van sloop? 

Zolang het pand nog een bepaalde functie kan voldoen, zoals dat met Now en Wow eigenlijk aardig 
goed gelukt is, is het zonde om te slopen. Op het moment dat je zo'n pand sloopt kost dit gigantisch 
veel. Daarna heb je weer een lange periode voor je een bepaalde herontwikkeling kunt bewerkstel
len. En je moet ook denken aan de sloopkosten die je dan toch gemaakt hebt, waar je dan de ko
mende 6-8 jaar tot zo'n herontwikkeling komt, waar je dan toch weer rente over zou moeten betalen. 
De sloopkosten, exploitatie technisch gezien. De sloopkosten aan de voordeur dat kost over de 
periode dat er niets gebeurd kost dit ook geld. En vandaar dat je er dan ook toe komt, nou we hebben 
nu dit pand, we kunnen er iets mee, laten we het tijdelijk bestemmen, en op die manier het pand op 
die manier toch budget neutraal te kunnen beheren. 

Is het zowiezo wel mogelijk om te slopen ivm de metro? 

Het staat inderdaad tegen de metro aan, alles is te slopen. Op dit moment, of eigenlijk binnenkort, 
is er sprake van dat dit gebouw de momumentenstatus gaat verkrijgen in de vorm van industrieel 
erfgoed. En dat is ook een van de redenen dat het nog niet gesloopt is. 

Er is in de literatuur sprake van een monumenten status of de status als gemeentelijk monument. Welke zienswijze heeft de 
gemeente hierover en hoe is de huidige status? 

Als het de gemeentelijke status krijgt, komt dit natuurlijk uit de hoek van de gemeente. Gemeente 
breed staan we hier natuurlijk achter, ik persoonlijk vind het een beperking. Omdat het heellastig is 
om dan nog iets met het pand te doen. 

De gemeente ziet het pand, algemeen breed gezien, wel als een waardevol pand. 

Wat waren de oorspronkelijke plannen in 2003 voor het gebouw? Wat waren de uitgangspunten van de gemeente? 

Was op dit moment nog niet betrokken bij het gebouw. De selectie voor het uiteindelijke concept 
zoals het er nu inzit, Now& Wow, wat het basis concept is wat er toen naar toe gegaan is, daar zit een 
stukje geschiedenis achter. Het klopt dat er meerdere partijen benaderd zijn om te kijken wat men 
daar mee kon. Now& Wow is er daar eentje van. Zij zouden toen in eerste instantie naar de Van Ne/Ie 
fabriek gaan. Zij kwamen uit een oud pand van ons op het L/oyd's kwartier, het voormalig Jobs Veen, 
dus wij hadden al ervaring met hun manier van werken en zij met onze manier van werken. Uiteinde
lijk ging de huisvesting in de van Ne/Ie fabriek niet door, waardoor zij ook weer een interessantie partij 
werden voor de Maassi/o. Waar zij zelf ook veel interesse in hadden. En ook natuurlijk een stukje 
vertrouwen dat je met elkaar al hebt. Plus dat zij ook het beste financiele plan hadden, en wij wisten 
waar we aan toe waren. A natuurlijk niet alleen dat je elkaar al kent, want dat is natuurlijk alleen maar 
meegenomen. Maar zij hadden ook het meest zinnige plan om daar te doen. Plus dat zij ook een 
stukje erin hadden zitten, wat bij een aantal andere ontbrak, was een koppeling met de wijk. 

Kunt u voorbeelden geven hoe zij dat wilden bereiken? 

Door bijvoorbeeld de locatie beschikbaar te willen stellen voor zaken die daar in de wijk spelen. Voor 
jongeren die daar iets kunnen doen. In de zin van een feest of iets dergelijks. Om op die manier iets 
terug te geven aan de wijk, een wijk functie. Organsieren van wijk gerelateerde evenementen. Of 
evenementen organiseren die een grote aantrekkingskracht hebben op de w1jk. De tarwewijk en om
geving heeft geen super divers beeld van mensen die er wonen dus je kunt er ook bepaalde avonden 
selecteren waarop je een bepaalde club of dj of muziekstroom naar je toe haalt en daar een avond 
voor organiseerd. 
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Welke partijen hadden in deze periode wel belangstelling maar door de gemeente als minder geschikt werden geacht? 

Niet betrokken bij dit traject. 

Welke partijen waren er destijds betrokken bij de verbouwing in 2003? 

Art constructions is een bekende architect onder horeca Rotterdam. Die ontwikkeld heel veel voor 
horeca ondernemingen. Hij ontwikkeld de inrichtingsplannen. JOB, is een van de ingenieursbureaus 
waar wij veel mee doen in de zaak van begeleiding en technische uitwerkingen van verbouwingen of 
dergelijke zaken die wij met onze panden doen. Dus Art constructions heeft in basis de tekeningen 
gemaakt hoe de indeling zou moeten worden. Wat er zou moeten gebeuren om er een goede ruimte 
van te kunnen maken om hem geschikt te maken voor now&wow. Daarop heeft JOB eigenlijk verder 
de verdere technische uitwerking gedaan. Er moesten bijvoorbeeld kolommen worden verwijderd, is 
dit technisch mogelijk en hoe gaan we dit doen. Dit heeft JOB verder uitgewerkt. 

Vervolgens zijn er wat aannemers bij betrokken geweest om uiteindelijk de uitvoering te realiseren. 
De belangrijkste rol is weggelegd door Hofstede demontage. Een groot sloop bedrijf, deze hebben 
er o.a. voor gezorgd dat de belangrijkste kolommen zijn weggehaald en zeker ook niet onbelangrijk 
hebben zij ervoor gezorgd dat het pand ratvrij is gemaakt. Zo'n graansilo is een paradijs en zij heb
ben er in ieder geval voor gezorgd dat deze allemaal uit het pand gegaan zijn. En ik denk ook wel 
dat dit een van de belangrijkste voorwaarden was voor de herbestemming als discotheek op benen 
te krijgen. 

Welke onderzoeken zijn er gedaan naar aanleiding van de nieuwe functie? 

Constructief en uiteraard naar brandveiligheid. Zonder de brandveiligheid te toetsen krijg je gewoon 
geen bouwvergunningen of gebruiksvergunning om het pand voor deze functie te gebruiken. En dat 
geldt ook voor geluid. Je zult in ieder geval al bij de DCMR (dienst C milieu Rotterdam, milieu tech
nische controle o.a. geluidsoverlast rapport) een geluidsrapport moeten indienen, om aan te tonen 
dat je geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Zodat je met de muziek etc, productie van de 
decibel/en binnen de normen blijft voor wat buiten te horen mag zijn. En dat geldt eigenlijk voor de 
brandveiligheid ook. In dit geval heb je eigenlijk een traject waarbij verschillende diensten aan tafel 
komen, een dienst stedebouw, volkshuisvesting, die de bouwvergunning moet geven, OBR als ont
wikkelaar, de brandweer die dat gedeelte voor zijn rekening moet nemen om te toetsen. En op die 
manier ga je in een soort project team kijken of je tot resultaten kunt komen dat je de vergunningen 
verkrijgt dat je overal aan voldoet en je een beetje aan de gang kunt. 

Zijn deze metingen allemaal door lOB uitgevoerd? 

Dat verwacht ik niet, zij kunnen zowiezo de geluidsmetingen niet doen. De geluidsmeting is ook een 
verantwoordelijkheid voor de huurder zelf, de die heeft de huurder als het goed is zelf uitgevoerd. En 
verder, brandveiligheid en toetsing is door JOB gedaan. 

U spreekt als Now&wow als huurder, ik had echter begrepen dat Maassilo BV de huurder is? 
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Maassilo BV is inderdaad de huurder en Now&wow is eigenlijk het basisconcept dat hierbij eerst 
gehuisvest was. Op dit moment is dit niet meer. Zij zijn sinds eind vorig jaar uit elkaar gegaan wat 
dat betreft. 



En dat ligt aan Now&wow, als concept, of waren zij niet meer tevreden met de locatie? 

Dil laatste. Tenminste dit is het verhaal wat de ronde gaat in het circuit. De twee zijn ook strikt 
gescheiden. Maassilo bv is de huurder van het pand en zij exploiteren het pand en zij stellen het 
beschikbaar aan het concept now&wow. Het concept now&wow is ook gewoon een concept dat the
oretisch vandaag hier kan staan en morgen weer ergens anders kan staan. Het is een feest concept. 
Het is in principe niet locatie gebonden, hoewel het wel de voorkeur geeft aan industriele panden. 

Op het moment zijn dus alleen nog Maassilo BV en de gemeente bij het gebouw betrokoken? 

Ja, dat is de huurder, verhuurder relatie . 

Hoe is de huidige staat van de silo's? 

Op het moment zijn alle silo's helemaal leeg. Zonder versteen-de resten of ratten. Het enige waar we 
nog wel wat problemen mee hebben gehad zijn de duiven op de bovenste etage. Die zijn officieel nu 
ook weg. Ze zullen er echter wel nog zitten zolang de ramen nog open zijn en de ruimtes nog niet in 
gebruik zijn. Silo technisch, het graan enzo is er allemaal uit en is opgeleverd. Wat er nog wel voor 
een groot deel inzit zijn de oude transportbanden etc. Dus ja, formeel voldoet het aan de oplevering, 
leeg en bezemschool opgeleverd. De transporten die in het geheel zaten om het graan op de juiste 
plaatsen te krijgen. Die zitten er inderdaad voor een heel groot gedeelte nog in. Die zitten niet alleen 
in het bovenste gedeelte maar ook in de kelder. 

Heeft Hofstede demontage ook de schoonmaak gedaan of is dit door een ander bedrijf gedaan? 

Die hebben het overige gedeelte van de schoonmaak ook gedaan. Uiteraard heeft de vorige eige
naar ook een groot gedeelte gedaan, maar dat was niet voldoende om verder te komen. De keren 
dat ik er binnen ben geweest toen het in zijn laatste dagen nog actief was, ze hebben het wel eens 
over duimendik stof, maar aan een duim had ik in ieder geval niet voldoende. Ik heb ook gezien 
dat als je een steen ergens in de kelder in een ruimte gooide dat er opeens enorm grote ratten te 
voorschijn komen. Ik weet hoe het was voordat het leeg ging en dan is het nu bijna een paradijs qua 
schoonmaak geworden. 

Is de kelder ook al helemaal leeg, want ik had begrepen dat deze nog onder water stonden? 

Het zou kunnen dat er nog water in staat, dit zou ik niet durven zeggen. 

Wat zijn de plannen van de gemeente in de toekomst met het gebouw? 

Korte termijn realisatie van de creative factory. Dit gaat in ieder geval voor een periode van een jaar 
of vijf lopen. En de lange termijn plannen, dus na die vijf jaar, die zijn er eigenlijk nog niet in echte 
concrete vorm. Die zijn er eigenlijk nog helemaal niet zover ik weet. 

Jullie willen het oudste gedeelte waar nog vloeren zitten verbouwen tot ateliers, werkplaatsen en kantoren verbouwen en dat 
hiervoor de hele plofmuur er uit gaat, klopt dit? 

Dat is voor het ereeren voor de creative factory. Wat daar precies technisch gaat gebeuren is mij niet 
bekend. 

Kunt u mij vertellen welke partijen hierbij betrokken zijn? 

lOB. 
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Zijn hiervoor extra onderzoeken ingesteld? 

Je ziet hier automatisch ook weer aan de veiligheidseisen waar je aan moet voldoen, bouwvergun
ning technisch gezien en gebruiksvergunning technisch gezien . Dus die zullen er uiteraard ook zijn. 

Wat zijn de plannen van de gemeente met betrekking tot het omliggende gebied? 

Omliggende gebied, tarwewijk, daar heb je op dit moment de kansen zones ook liggen en de ge
meente wil daar op velerlei manieren een stukje herontwikkeling creëren vanuit de corporaties. Door 
zo 'n kansenzones te creéren een bepaalde imput geven om zo'n wijk op een hoger plan te tillen. 

Met kansenzones bedoel ik een zone waar het mogelijk is voor ondernemers om zich te vestigen en 
daar speciale financiele voordelen hieraan te hebben. Doordat je bepaalde ondernemers naar deze 
wijk toetrekt probeer je de economie van zo'n wijk weer op poten te krijgen. 

Wordt de Maassilo door gemeente gezien als een factor die hierin kan meespelen? 
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De maassilo, realisatie van de Now&Wow en de Creative Factory, daarbij is uiteraard ook als ach
terliggende gedachte dat het een extra input aan zo'n wijk kan geven. In ieder geval aan de ingang 
van de wijk. Als je daar zo 'n Creative Factory kunt realiseren trekt dit dan toch weer bepaalde onder
nemers richting de wijk en dat maakt het ook voor andere ondernemers mogelijk om weer gebruik te 
maken van hetgeen zij weer nodig hebben. Je probeert een balletje te laten rollen wat als het goed is 
dan weer een sneeuwbal gaat worden dat groter wordt. Daarmee de economie van zo'n wijk op een 
hoger niveau te tillen. En daarmee dan de wijk zelf weer een stap verder te brengen dan hij nu is. Hij 
is niet de beste w1jk van Rotterdam. 
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Bijlage 5 Verwarmingscapaciteit auditorium 

verlies: 
A glazen wand = 
U glas (bij gebruik van thermoplus glas)= 
A* U *LH= 324,95 *1,8 * (-7-20) = 

Mogelijkheid 1: Beton kern activering 
Capaciteit = 2x 35-45 W/m2 

A vloer= 
Capaciteit= 113,28 * 80 = 

324,95 m2 

1,8 W I m2K 
15792,6 Watt 

113,28 m2 

9062,4 Watt 

Mogelijkheid 2: vloer- en plafond verwarming 
Vloerverwarming = 100 W/m2 

Plafondverwarming = 70 W/m2 

A vloer = 113,28 m2 

Capaciteit = 113,28 * 170 = 19257,6 Watt 

20 c 

20 c 

Fig. 85.01 Temperatuur in de omliggende ruimtes. 
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Voldoet niet! 

Voldoet! 



Bijlage 6 Nagalmtijd 

Berekening nagalmtijd auditorium zonder aanpassingen 

Bepaling A: 
Vloer: 
- sprekersruimte 
- zitgedeelte 
- loungegedeelte 

Glazen achterwand 
Betonnen zijwanden 
Betonnen achterwand 
Plafond 

V= 232,0 * 17,35 = 

T =V /6*A= 4025,20 /6*141 ,72 = 

119,7. 0,05:;; 
228,2 • 0,45 = 
92,0. 0,05 = 

133,5. 0,05 = 
464,0 • 0,02 = 
206,0 • 0,02 = 
418,0*0,02 = 

Berekening nagalmtijd auditorium met aanpassingen 

Bepaling A: 
Vloer: 
- sprekersruimte 
- zitgedeelte 
- loungegedeelte 

Achterwand : 
met gordijn 
zonder 

Betonnen zijwanden 
Betonnen achterwand 
Plafond 

V= 167,0 *17,35 = 

T =V /6*A = 2897,45/6*435,35 = 

119,7*0,05= 
228,2. 0,45 = 
92,0. 0,05 = 

52,1 * 0,30 = 
8,7 * 0,05 = 

464, 0. 0,02 = 
206,0. 0,02 = 
418,0*0,70 = 

5,99 m2 

102,69 m2 

4,60 m2 

6,68 m2 

9,28 m2 

4,12 m2 

8,36 m2 

141,72 m2 

4025,20 m3 

4,73 seconden 

5,99 m2 

102,69 m2 

4,60 m2 

9,28 m2 

4,12 m2 

292,60 m2 

435,35 m2 

2897,45 m3 

1,11 seconden 
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Bijlage 7: Licht metingen ontwerp 1 

1C 9 

8 7 

6 5 

4 3 

2 1 
I 

~~~ ~~ 

Fig. 87.01 Ontwerp 1, hotel kamers ontsloten door middel van een galeriij. 

Meting 1: Silocel A, helder glas 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1 35,0 
2 17,0 

daglichtfactor(%) 

0,23 
0,11 

Meting 3: Silocel B, helder glas 
Ruimte Verlichtings- daglichtfactor(%) 

1,0 
2,0 

sterkte (lux) 

30,0 
23,0 

0,20 
0,15 

Metingen silobodem en cellenzolder 
Ruimte Verlichtings- daglichtfactor(%) 

sterkte (lux) 
c 110 0,72 
D 401 2,63 
E 238 1,56 

100 

Meting 2: Silocel A, mat glas 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1,0 54,0 
2,0 3,4 

daglichtfactor(%) 

0,35 
0,02 

Meting 4: Silocel B, mat glas 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1,0 65,0 
2,0 28,0 

daglichtfactor(%) 

0,43 
0,18 

Meting in de open ruimte: 15240 lux 
Daglichtfactor moet minimaal1% zijn in de voorste ka
mer, ontwerp voldoet niet. 



Bijlage 8: Licht metingen ontwerp 2 

--
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~~~~~~' 

Fig. 88.01 Ontwerp 2, hotel kamers ontsloten door middel van pad door het midden. 

Meting in de open ruimte: 15240 

Meting 1: Silocel A, helder glas. Meting 2: Silocel A, translucent glas 

Ruimte Verlichtings- daglichtfactor(%) Ruimte Verlichtings- daglichtfactor(%) 
sterkte (lux) sterkte (lux) 

1 86,6 0,57 1 47,3 0,31 
2 23,0 0,15 2 19,5 0,13 
3 108,4 0,71 3 89,7 0,59 
4 25,8 0,17 4 27,7 0,18 
5 125,8 0,83 5 147,0 0,96 
6 35,2 0,23 6 41,0 0,27 
7 166,0 1,09 7 184,0 1,21 
8 42,9 0,28 8 48,0 0,31 
9 584 ,0 3,83 9 497,0 3,26 
10 116,0 0,76 10 106,0 0,70 
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Meting 3: Silocel B, helder glas. Meting 4: Silocel 8, translucent glas. 

Ruimte Verlichtings- daglichtfactor(%) Ruimte Verlichtings- daglichtfactor(%) 
sterkte (lux) sterkte (lux) 

1 86,4 0,57 1 94,2 0,62 
2 23,0 0,15 2 27,2 0,18 
3 116,0 0,76 3 113,5 0,74 
4 26,7 0,18 4 32,0 0,21 
5 145,3 0,95 5 153,0 1,00 
6 43,7 0,29 6 43,6 0,29 
7 185,2 1,22 7 281,0 1,84 
8 52,8 0,35 8 57,7 0,38 
9 409,0 2,68 9 347,0 2,28 
10 246,0 1,61 10 118,8 0,78 

Metingen silobodem en cellenzolder 
Ruimte Verlichtings- daglichtfactor(%) 

sterkte (lux) 
c 1940 12,73 
D 2950 19,36 
E 1260 8,27 

Metingen 1 t/m 4 

4,50 

4,00 

3 ,50 

3,00 

~ .... s 2,50 
u .. ... 
.c 
~ 2.00 

"' .. 
0 

1,50 

1,00 

0,50 

10 

Ruimie 

D S1 tu atie A. helder glas D S1 1ua l1e A, transluce nt glas D Siluatie 6, helder glas B s ,tuatie B. translucent gla s 

Daglichtfactor moet minimaal1% zijn voor de voorste kamer, deze voldoet niet. 
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Daar translucent glas wegens privacy redenen de voorkeur verdient, zijn de additionele metingen allen met translucent glas 
uitgevoerd. 

Meting 5: Silocel A, 1 verdieping hoog 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1 64,0 
2 22,2 

daglichtfactor(%) 

0,42 
0,15 

Silocel A, 2 verdiepingen hoog 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1 207,0 
2 64,5 

daglichtfactor(%) 

1,36 
0,42 

Silocel A, 3 verdiepingen hoog 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1 269,0 
2 111 ,0 

daglichtfactor(%) 

1,77 
0,73 

Meting 6: Silocel B, 1 verdieping hoog 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1 64,0 
2 22,2 

daglichtfactor(%) 

0,42 
0,15 

Silocel B, 2 verdiepingen hoog 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1 207,0 
2 64,5 

daglichtfactor(%) 

1,36 
0,42 

Silocel B, 3 verdiepingen hoog 

Ruimte Verlichtings-
sterkte (lux) 

1 269,0 
2 111,0 

daglichtfactor(%) 

1,77 
0,73 

Bepaling daglichtfactor bij verschillende verdiepingshoogtes 

ruimte 

lilSituatie B, 1 verdieping hoog • situatie B, 2 verdiepingen hoog Dsituatie B, 3 verdiepmgen hoog 

Dsitualle A, 1 verdieping hoog •situatie A, 2 verdiepingen hoog 0Si!ualie A, 3 verd iepmgen hoor 

Daglichtfactor moet minimaal1% zijn voor de voorste kamer, vanaf een dubbele verdiepingshoogte voldoet dil ontwerp. 
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Bijlage 9: Tabel van aanbevolen klimaatomstandigheden voor de opslag van ma
terialen. 
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Materiaal Temperatuur• Relatieve Verlichtings- UV-gehalte 
Voc_htigheid1 sterkte 

maximaal minimaal ç lux micro-Watt 
oe oe -~r lumen 

papier, aquarellen, 25 2 52±3% max. 50 max. 75 
teXtiel. krutuum.s, 
tapijten, behang, 
etsen, veren, was, 
tekeningen, ivoor, 
geschilderd leer, 
perkament, herbaria, 
di'Oite zoölajt. coll. 

o~everfd leer, hout, 25 2 52±3% max. 15cY max .. 751 

schilderijen op doek, 
paneelschilderingen, 
gepolychromeerd hout, 
ehin.ees lakwerk, been, 
hoorn, parelmoer, 
beschilderd blik (ook 
speelgoed), rubber, 
fossielen', skelenen, 
kalkmateria.aP 

metaal (ijzer, koper 2.5 2 minder dan geen eis' geen eis' 
lood, zink, ZÜve~} .. 5% 

edele metalen geen eis geen eis geen eis geen eis _.g_een eJt 

tin 25 H minder dan geen eis' geen eis' 
.. 5% I 

stenen beelden 25 2 ~en eis _g_een eis _g_eeneis 

(geglazuurd) ceramiek, 25 2 zo constant I max. 300 max. 75 
aardewerk, tegels, mogelijk! 
email,_glas' 

mineralen/ stenen 22 16 30-50~/ max. 50 of max. 75 
150' 

vloeistofpreparaten 18 2 35-50% m;ax. 50 max. 75 

Eisen aan klim_aat en licht voor verschillende materialen en soorten voorwer
pen in musea en in natuurhistorische collecties. 



Toelichting bij Tabel 

Algemeen: het chemisch milieu moet zo schoon mogelijk zijn. De concentra
ties van S02 en N02 dienen lager te zijn dan 10 microgram per kubieke 
meter en de concentraties van vluchtige organische zuren, perox-y-radicalen en 
ozon dienen niet boven hun natuurlijke (achtergrond)waarde uit te komen. 

1. De aangegeven temperaturen zijn minimum- en maximumwaarden, indien 
men er vanuit gaat dat men met variabele temperaturen werkt. De variatie 
mag per 24 uur niet meer dan 3°e zijn. 
Itrdien men een vaste temperatuur handhaaft dan moet deze niet boven 
18°e gekozen worden (bij voorkeur tussen 16-18°e met een variatie van 
maximaal 1 oe). 

2. Stel de RH in op een absolute ondergrens van 48% en een absolute boven
grens van 55%. De variatie in RH mag niet meer zijn dan 2% per uur en 
3% per 24 uur. 

3. Bij geschilderde objecten, zoals etnografica, kunnen lagere maxima vereist 
zijn, afhankelijk van de aard van de pigmenten. 

4. Alleen voor blanke metalen gelden geen verlichtingseisen, voorzover geen 
verwarming door de lichtstraling optreedt. 

5. In keramiek en tegels kan onder invloed van vocht zouttransport en uit
kristallisatie van volumineuze gehydrateerde zouten plaatsvinden waardoor 
afstoten van de glazuurlaag kan ontstaan. 

6. Afhankelijk van aanwezigheid van lichtgevoelige pigmenten of verbindin
gen. 

7. Afhankelijk van het mineraal en van mogelijke overgangen naar andere 
kristalstructuren en andere hoeveelheden kristalwater. 

8. De relatieve vochtigheid moet voor fossielen liever dicht bij 48% worden 
gehouden dan hoger. 

9. Instabiel (ziek) glas (traanglas, glas met 'crizzling', schillerend glas) moet 
bij streng constante omstandigheden worden bewaard (43-45%RH en 
18 ± 1 oe) in ge klimatiseerde kasten. 
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Bijlage 10: Tekeningen. 

Plattegronden en doorsnedes, schaal1 :500 
Details, schaal1 :20. 
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81 1. Dakopbouw: 
- Bitumen (bestaand) 
- Beton 125 mm (bestaand) 
-Steenwol 100 mm 
- Dampremmende folie 
-Gipsplaat 

2. Wandopbouw: 
- Beton 250 mm (bestaand) 
- Steenwol100 mm 
- Dampremmende folie 
-Gipsplaat 

3. Vloer opbouw: 
-Beton 125 mm (bestaand) 
- vloerverwarming 

4. Aansluiting glazen volume aan 
bestaande gevel 
- knelprofiel 
- loodstrip 

/ 5. Buisprofiel ~ 88.9 I 5 mm 

' 
(pendelstaaf) 

" 
' 6. Opbouw glazen volume 

-IPE 300 
- Raam profiel met dubbel glas 
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8. Vloer opbouw: 
- Breedplaatvloer met ingestorte vloerverwarming 

9. IPE 500 

10. Gewalst profiel 400 x 300 x 10 Horizontaal 
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11. Roostervloer 

14. Wandopbouw: 
-Beton 300 mm (bestaand) 
- Cellulair glas 100 mm 
-stucwerk in zelfde kleur als bestaand beton 
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1. Dakopbouw: 
- Bitumen (bestaand) 
- Beton 125 mm (bestaand) 
- Steenwol 100 mm 
-Gipsplaat 

2. Aansluiting glazen volume op dakvlak 
-Houten balk 63 x 140 mm 
- Ongelijkbenige hoekstaal 20 x 40 x 4 mm 

3. Opbouw glazen volume: 
- IPE 300 
- Raam profiel met dubbel glas en klemlijst 

4. Buisprofiel 88.9 I 5 mm (pendelstaaf) 

C1 
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5. Vloer opbouw 
-vloerverwarming 
-beton 125 mm (bestaand) 
- Verlaagd plafond 

7 

6 

6. Translucent glas opgelegd op gelijkbenige hoekstaal 25x25x2.5 mm 

7. Glazen leuning 

C2 
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C3 

8. Vloer DIPbouw 
- Vloerkrwarming 
- Staal~laatbeton vloer 
- Verla d plafond 

9, 
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NOORD GEVEL 
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