
 Eindhoven University of Technology

MASTER

-[S]antoniem
transformatie van tijdelijk naar definitief

Rijkse, R.

Award date:
2011

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/4758ad0c-1182-4d33-a472-4e0b10c072dc


ARR 
2011 
BWK 

4856 

_[S]ANTONIEM 
transformatie van tijdelijk naar definitief 



858 

_[S]ANTONIEM 
REMY RIJKSE 

afstudeercommissie 
prof. ir. J. Westra 
A.J.M. Walraven arch. AvB 
ir. M.P.J. Aarts 

Technische universiteit Eindhoven 
faculteit Bouwkunde unit ADE 
master Building Technology 

datum 04_07 _2011 

foto omslag: pakhuis Santos rond 1910 



ANTONIEM 
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_ SAMENVATTING 

Vanuit de fascinatie voor sport is dit project gericht op de Olympische 

Spelen [OS]. Nederland wil zich voor de organisatie van de Spelen in 2028 

kandidaatstellen. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Met name de 

grote leegstand van de gebouwen na de Spelen maakt veel Nederlanders 

sceptisch. Omdat de Spelen veel meer en veel grotere [neven]accommodaties 

vereisen dan dat Nederland heeft en buiten de Spelen om nodig zijn, zal na 

afloop inderdaad leegstand optreden als er nieuwe accommodaties worden 

gebouwd. Daarom moeten er tijdelijke [neven]accommodaties komen. 

Om exploitatie te kunnen garanderen, moet de Olympische functie na de 

Spelen omgezet worden in een functie die op dat moment door het gebied 

wordt gevraagd. Omdat de Olympische Spelen slechts twee maanden 

plaatsvinden, moet die omzetting zonder grote bouwkundige ingrepen te 

realiseren zijn. Kortom, hoe kon een bestaand pand omgezet worden van een 

tijdelijke olympische functie tot zijn definitieve functie zonder verregaande 

bouwkundige ingrepen? 

Nieuwe sportaccommodaties worden slecht geïntegreerd in de stad. Onder 

andere het [wan]gedrag van supporters leidt er toe dat ze in het buitengebied 

worden geplaatst. Maar volgens Noc•NsF zou sport juist aan belang moeten 

winnen. Hierdoor moeten sportaccommodaties centraal in de steden worden 

gelegen. Mensen zien dat er gesport wordt, en worden er zelf ook tot aangezet. 

Kortom, zien sporten doet sporten. 

Voor een goede ruimtelijke organisatie van de Spelen zijn drie [bouwkundige] 

aspecten van belang: de [bestaande] sportaccommodaties, de 

logiesmogelijkheden en de infrastructuur. Geconcludeerd is dat Rotterdam de 

beste optie is als kandidaatstad voor de OS. De ligging aan de Maas maakt 

het gebied vanuit vele kanten van de stad zichtbaar. Tevens is dit het enige 

binnenstedelijke gebied in Nederland waar sport op zo'n grote schaal beoefend 

kan worden en waar ruimte is voor de realisatie van een compleet olympisch 

dorp en mediapark. Een punt dat in Rotterdam wel moet worden aangepakt is 

het aantallogiesaccommodaties. 

Centraal in Rotterdam ligt het pakhuis Santos. Vanwege de goede ligging en 

goede bereikbaarheid is het een unieke mogelijkheid om dit gebouw in te 

zetten voor de Olympische Spelen. Doordat het in een gebied ligt waarbij 

de bouwplannen maar geen voeten in de aarde krijgen, is het een goede 
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gelegenheid juist dit bestaande gebouw te herbestemmen. De olympische 

functie moet hierbij als een katalysator gaan werken om ook de rest van het 

leegstaande gebied aan te pakken. Hierdoor krijgen de Spelen een hoger doel 

dan alleen maar sporten. 

Voor de omzetting van tijdelijk naar definitief is reeds veel onderzoek gedaan. 

De uitkomsten hiervan hebben geleid tot een schets van het ideale gebouw 

voor de beoogde functies van Santos, welke als basis dient voor het ontwerp. 

Alle punten zijn negatieve en positieve punten van Santos, hebben geleid tot 

een overzicht van tekortkomingen op het gebied van flexibiliteit en middels 

het ontwerp van Santos wordt een aanzet gegeven tot een oplossing. 

Doordat er bij het ontwerp is gezocht naar functies die pas na 2028 door het 

gebied worden gevraagd, kan het gebouw niet leeg komen te staan. Door de 

definitieve functies als uitgangspunt te nemen bij het ontwerp kan het ook niet 

in onbruik raken. 

Door de beste opties van bestaande projecten ten behoeve van flexibiliteit/ 

veranderbaarheid te kiezen en dit tot één geheel te brengen, wordt de meest 

optimale situatie gecreëerd. Door de plattegronden zo in te delen dat de ruim

tes zowel voor de definitieve als tijdelijke functie de juiste afmeting en positie 

hebben zijn er zo min mogelijk bouwkundige ingrepen nodig. Daar waar echt 

een verkleining of vergroting van de ruimte onontkoombaar is, wordt er mid

dels het principe voor de binnenwanden de meest optimale situatie gecreëerd. 
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_ VOORWOORD 

Het afst udeerproject, de laatste fase van mijn studie. Binnen het atelier 

Herbestemming ben ik door mijn fascinatie voor sport tot een boeiende 

opgave gekomen die gaat over de veranderbaarheid van gebouwen. Naar 

dit onderwerp is reeds veel studie gedaan. Mijn ontwerpend onderzoek is 

hierop voortgebouwd en vult daarbij enkele, in mijn ogen nog ontbrekende, 

onderdelen aan. 

In dit verslag zijn diverse intermezzo's opgenomen met daarin informatie 

die niet direct van belang is, maar wel interessant ter ondersteuning van het 

verhaal. Ze zijn duidelijk te herkennen aan het zwarte kader waarin ze zijn 

weergegeven. 

Het project is begeleid door Jan Westra, André Walraven en Mariëlle Aarts. 

Graag zou ik hun willen bedanken voor de feedback die ze mij hebben 

gegeven en me daarmee hebben gestimuleerd het beste uit het project te 

halen gedurende alle fasen van onderzoek. Ook wil ik graag mijn [voormalig] 

ateliergenoten bedanken voor hun kritiek die het heeft geleid tot dit 

eindproduct. 

Remy Rijkse 

Eindhoven, juli 2011 
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_ INLEIDING Olympische Spelen 2028 

"Nederlanders houden van sport. 

Actief en possief Bij belongrijke 

evenementen kleuren straten 
en stadions oranje.• (Noc•NsF, 

OlympiJch plan 2028, p. 12} 

a.Ol Amstel Gold race 2008 

Nederlanders houden van het kijken naar sport. Waarterwereld het Nederlands 

elftal ook speelt, altijd zijn er wel Oranjesupporters op de tribune te vinden. Dit 

geldt niet alleen voor voetbal, maar ook voor andere sporten waarin Nederland 

enige betekenis heeft. Of het nu goed of slecht weer is, jaarlijks komen er 

duizenden mensen af op de Amstel Gold Race [a.Ol], een wielerwedstrijd in 

Zuid-Limburg. Ook tijdens schaatswedstrijden in Heerenveen zijn de tribunes 

altijd goed gevuld, om nog maar niet te spreken over de Elfstedentocht. Mocht 

het in de wintermaanden enkele dagen achter elkaar hard vriezen, wordt er 

vaak alweer volop gesproken over deze toertocht. 

FASCINATIE Deze zogenaamde passieve sportbeoefening is iets dat mij 

met name erg interesseert. Een aantal keren per jaar bezoek ik diverse 

sportevenementen om plezier te beleven van de heersende sfeer en sporters 

aan te moedigen het beste uit zichzelf te halen. 

Nederland heeft de ambitie om de komende jaren zoveel mogelijk sport

evenementen naar het land te halen. In 2010 stonden onder andere al de start 



1 NOC0 NSF 12009] Expertrapport 
Nederlandse sport naar Olympi
sche niveau 

van de Tour de Franceen de Wereldkampioenschapen Turnen in Rotterdam op 

het programma. Dit jaar werd het WK Tafeltennis al georganiseerd en in 2014 

moet het WK Roeien plaatsvinden. Maar Nederland heeft meer aspiraties. 

Als absoluut hoogtepunt probeert het Nederlands Olympisich Commité 

(NOC*NSF) de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 naar Nederland 

te halen. 

BOUWKUNDIGE INVULLING De sportevenementen die reeds hebben 

plaatsgevonden of zijn toegewezen, zijn relatief kleinschalig en vinden hun 

onderkomen in bestaande accommodaties. Bij wielerwedstrijden bijvoorbeeld 

overnachten de sporters, begeleiders en officials in hotels in de omgeving en 

zijn de faciliteiten voor de wedstrijd gehuisvest in een mobiel centrum dat in 

bezit is van de organisatie. 

Het WK turnen en tafeltennis zijn iets groter van schaal. Deze worden 

georganiseerd in bestaande evenementenhallen die geschikt worden gemaakt 

voor het publiek middels mobiele tribunes. Maar de sporters verblijven ook 

hierbij weer in hotels in de omgeving. 

In vergelijking met de Olympische en Paralympische Spelen stelt dit weinig 

voor. De Spelen vragen veel meer en veel grotere accommodaties voor de 

zesentwintig sporten die er worden georganiseerd dan dat Nederland heeft. 

Buiten dat wordt er een compleet Olympisch dorp voor de huisvesting van de 

sporters en begeleiders vereist en een enorm mediacentrum voor alle pers. 

Door de toeschouwers die uit elke hoek van de wereld komen, naar schatting 

bedraagt dat voor de Spelen in Nederland in 2028 zo'n 6 miljoen1, worden er 

ook veel meer hotelkamers gevraagd dan bij een gemiddeld sportevenement. 

Kortom, de Olympische Spelen zijn een enorme uitdaging op bouwkundige 

vlak! 

OLYMPISCH PLAN Sportkoepel NOC*NSF heeft in de periode 2006-2009 

het Olympisch Plan 2028 opgesteld. Hierin is geconcludeerd dat Nederland het 

aan kan de Spelen te organiseren. Tijdens de opbouwfase (2009-2016)wordt 

uitgezocht hoe en waar de Olympische Spelen in Nederland het beste plaats 

kunnen vinden met als doel om in 2019 een bid uit te brengen. Hierbij wordt 

onder andere bekeken welke bestaande accommodaties geschikt en wat de 

beste locatie is voor het Olympisch hart. 

Door het groot aantal accommodaties dat wordt gevraagd, hebben de 

Olympische Spelen nogal gevolgen voor de gebouwde omgeving. Zoals eerder 

gesteld, heeft onderzoek uitgewezen dat er meer accommodaties nodig zijn 
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"Het evenement Is niet zozeer een 

doel op zich, maar wordt Ingezet 

ols instrument om de toekomstige 

opgaven van de stad versneld aan 

te pokken." (Gemeento ArNterdom, 

ofd. ORO, Pion Amstordom De 

Olympische Spoion von 2028, p. 7) 

a.02 atletiekwedstrijd Olympische 
Spelen Beijing 2008 

dan dat Nederland momenteel heeft waardoor nieuwbouw noodzakelijk is. Er 

moeten vele miljoenen worden geïnvesteerd en dat eigenlijk alleen maar om 

vier weken lang sport( ers) te faciliteren, oftewel geldverspilling. Tenminste dit 

is het algemene beeld dat er bij het Nederlandse volk bestaat. 

KATALYSATOR De Spelen wordenechter nietmaarzoaan een land toegewezen. 

Het moet een onderdeel vormen van een hoger doel, de zogenaamde legacy. 

Londen heeft bijvoorbeeld de Olympische Spelen van 2012 aangegrepen om 

het te gebruiken als instrument om grote delen van Oost-Londen, één van 

de grootste achterstandswijken van het Verenigd Koninkrijk, een nieuwe 

stedenbouwkundige impuls te geven. 

Nederland ziet met de komst van de Olympische Spelen mogelijkheden om 

ook een aantal problemen aan te pakken. De aanloop tot de Spelen moeten 

onder andere een katalysator zijn om de bevolking aan het sporten te krijgen. 

Niet alleen om mensen gezonder te doen leven, maar ook om ze met elkaar 

in contact te brengen. Alle zaken die in het dagelijks leven contact in de weg 

staan, zoals religie, spelen op de sportclub een veel mindere rol. NOC*NSF 

heeft hierbij de ambitie uitgesproken dat minimaal 75% van de Nederlanders 

in 2016 regelmatig aan sport doet. 



"( ... ]Sowieso hoor je nooit over 

wat er na de Spefen met een land 

gebeurt (bijvoorbeeld wat gebeurt 

er daarna met de extra huizen die 

gebouwd zijn, etc.}" (Gemeente 

Amstardom, Olymplstht spoion 2028 

DruiYiakonden.otk Amsterdamse 

Inwoners en ondernemers, p.23) 

Een ander probleem dat er mee moet worden aangepakt, is het zuinig en slim 

omgaan met de ruimte in Nederland. De ruimtedruk in de Randstad leidt tot 

een verschuiving van de bedrijvigheid en woonwijken naar buitengebieden. 

Hierdoor komen veel gebouwen in binnenstedelijke gebieden leeg te staan. 

De Spelen moeten zorgen voor een opwaardering van deze verpauperde 

stadsdelen. 

Een derde reden die pleit voor het naar Nederland halen van de Olympische 

Spelen is dat het kan leiden tot een versnelde aanpak van de infrastructuur. De 

OS vragen een goed aangelegde infrastructuur, iets dat eigenlijk in Nederland 

ook al nodig is zonder deze Spelen. Snelwegen zijn nu al overvol, zeker in de 

spits. En het autoverkeer neemt nog steeds toe. Ook in het treingebruik wordt 

een sterke toename verwacht. In 2020 is het aantal passagiers ten opzichte 

van 2000 met 58% procent gestegen. 

Kortom, de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen fungeert als een 

katalysator om diverse problemen aan te pakken, waarbij 2028 een harde 

deadline is. 

SCEPTISCH Ondanks deze voordelen blijven veel inwoners van Nederland 

sceptisch. Met name de grote hoeveelheid accommodaties die de OS vereisen 

roepen allerlei vragen op. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de stadions en het 

olympisch dorp na afloop? 

Als Nederland in 2019 definitief een bid uitbrengt op de Spelen moet zeventig 

tot tachtig procent van de Nederlanders de kandidaatstelling steunen. Omdat 

de bevolking nu al sceptisch is over wat er met de nieuwe gebouwen gaat 

gebeuren na afloop en omdat de Spelen enorm groot zijn, is het nodig nu al 

plannen te bedenken voor hoe de Spelen er dan uit gaan zien. Vanwege dit 

aspect en mijn belangstelling voor sport is dit afstudeerproject gericht op 

het thema 'Olympische Spelen 2028' in de hoop een bijdrage te leveren de 

draagkracht onder de Nederlanders te vergroten en daarmee de Spelen naar 

het land te halen. Middels het ontwerp dat in deze afstudeeropgave tot stand 

moet komen, moet worden aangetoond dat er na de Spelen geen leegstand 

optreedt in een olympisch gerelateerde accommodatie. 
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CASUS tijdelijke olympische functie 

J olympisch gerelateerde functie J 
~. circa 2 maanden 

I 

~ functie als onderdeel van gebled I 
.03 functiewisselingen in het gebied 

Nu is het hele probleem te omzeilen door accommodaties te bouwen met een 

levensduur gelijk aan de Olympische Spelen. Het streven naar duurzaamheid 

en het voorkomen van kapitaalvernietiging zijn echter twee belangrijke 

argumenten die tegen een dergelijke aanpak pleiten. Tevens is het zo dat 

hiermee niet één van de katalysatorpunten wordt aangepakt, hetgeen wel zou 

moeten. 

OPGAVE Het punt dat de bouwsector aan kan pakken zijn de leegstaande 

gebouwen in binnenstedelijke gebieden. Kortom, een leegstaand gebouw 

moet worden omgezet tot een Olympische functie. 

Ook hiervoor is de kans groot dat er leegstand optreedt na de Spelen. Daarom 

moet het gebouw eerst worden ontworpen voor de Spelen voor circa twee 

maanden. Vervolgens wordt het omgezet tot een functie die na de Spelen door 

het gebied wordt gevraagd, waardoor de exploitatie gegarandeerd kan worden 

(a.03). Omdat de olympische functie er slechts een zeer beperkte tijd in zit, is 

het niet gewenst dat de omzetting tot de definitieve functi~ gepaard gaat met 

grote bouwkundige ingrepen. Er moet een gebouw komen te staan waarbij de 

t ransformatie snel is te realiseren. 

ONDERZOEKSVRAAG Hoe kan een bestaand pand omgezet worden van 

een tijdelijke olympische functie tot definitieve functie zonder verregaande 

bouwkundige ingrepen? 

RELEVANT! EDe kans op toewijzing van de Olympische Spelen aan Nederland 

toe laten nemen door het vergroten van de draagvlak onder de Nederlanders 

op bouwkundig vlak. 
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OLYMPISCHE SPORTEN EN NEVENACCOMMODATIES 

11 _atletiek in Olympisch stadion r.w - schieten 
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E - taekwondo 
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~ 
basketbal 

~ 
- tafeltennis 

_capaciteit voorronde minimaal 5.000 _minimale capaciteit 5.000 
_capaciteit finale mimmaal18.000 

fï - boksen ra U~11111~ 

_capaciteit minimaal 6.000 _centre court minimale capaciteit 10.000 .I _ -:ourr 1 en court 2 minimale capaciteit 5.000 

"' 
_boogschieten 11 _triathlon 

l l _capaciteit minimaal4.000 _minimale capaciteit 2.000 
_openlucht locatie _sport vindt plaats m buitengebied 

g _gewichtheffen • _turni.'n. ritmisch, trampoline, toestellen 
_capaciteit minimaal 5.000 _capaciteit minimaal 7.000 

_capaciteit toestellen minimaal 18.000 

~ 
- handbal 

DJ - voetbal 
_capaciteit voorronde 5.000 _voorronde 4x stadion van min. cap. 20.000 
_capaciteit finale 10.000 _finale mmimale capaciteit 50.000 

!I _hippische sport, cross country, dressuur, 

11 _volleybal indoor, beach 
springen _b~.Jch minimale capaciteit 12.000 

_minimale capaciteit 6.000 _Indoor minimale capaciteit 15.000 

ril _hockey 

R _wlelr!!nnen, baan 
_capaciteit veld 1 minimaal 5.000 _minimale capaciteit 8.000 
_capaciteit veld 2 mrnimaal15.000 

~ 
_judo 

~ 
_wu~ lrennt>n . mountainbfke 

_capaciteit minimaal 9.000 mlll j ,,,~ le capaciteit 2.000 
_; ~(11 \ vindt plaats in buitengebied 

111 ~ilno, slalom 

~ 
_wielrennen, weg 

_minimale capaciteit 8.000 _minimale capaciteit 1.000 
_openlucht locatie ~ .. ~ _sport vindt plaats in buitengebied 

lil _moderne vijfkamp 9 -worstelen 
_gemiddelde capaciteit 10.000 _mmimal~ capaciteit 6.000 

. - • 

_roerPn, kano vlakwater B zeiiPn 
_roeien minimale capaciteit 20.000 _minimale capaciteit niet gedefinieerd 
_kano minimale capaciteit 10.000 _sport vindt plaats in buitengebied 

11 - schermen - zwemmen 
_voorronde minimale capaciteit 2.000 _minimale capaciteit 15.000 (langebaan) 
_lrndle minimale capaciteit 4.000 - _minimale capaciteit 5.000 (synchroon, 

waterpolo en schoonspringen) 







DE SPELEN GAAN NAAR ... Rotterdam 

'NOC0 NSF 12009] Expertrapport 
Nederlandse sport naar Olympi
sche niveau 

a.04 stadion Ado Den Haag, Zwarts 
en Jansma architecten (2007} 

De eerste vraag die naar voren komt, is wat de beste is locatie voor de 

Olympische Spelen. Om hier een antwoord op te geven is kort onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden in Nederland. 

KANDIDAATSTAD Bij het toewijzen van de Spelen mag één stad kandidaat 

staan. Het is niet mogelijk dat een bepaalde provincie n zich kandidaat stelt. Het 

is wel mogelijk dat de Spelen in een bepaald gebied plaatsvinden, bijvoorbeeld 

de Randstad. Sterker nog, het is in Nederland hoogstwaarschijnlijk onmogelijk 

om de OS uitsluitend in één stad te organiseren. Dit lukt zelfs een stad als 

Londen niet. Echter zal er altijd één stad zijn die de naam van de Spelen draagt. 

De situering van de accommodaties van de Spelen is een strategische zaak. 

Daarbij moet tegen elkaar afgewogen worden of men juist kiest voor een 

locatie waar economische ontwikkelingen zich zonder Spelen ook al zouden 

voltrekken, of een locatie waar de Spelen als katalysator voor nieuwe 

ontwikkelingen moeten fungeren. Uit een studie2 van NOC*NSF is gebleken 

dat de eerste optie de beste is. Hierbij is naar voren gekomen dat een 

aantal gebieden in Nederland de potentie hebben om als kandidaatstad te 

fungeren. Dit zijn de grote steden in de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, 

Utrecht en Den Haag), Eindhoven en het gebied in en rondom Arnhem en 

Nijmegen. Dit zijn economisch sterke en dynamische gebieden. De wat meer 

dunbevolkte gebieden, zoals Groningen, leveren naar verwachting een te hoog 

investeringsrisico. 

VISIE LOCATIE Over het algemeen zijn sportaccommodaties niet goed 

geïntegreerd in de stad. Meestalliggen ze aan de rand van de stad [a.04). Onder 



a.OS brandweerkazerne Zwolle, 
Architectuumudio HH [2007] 

andere het (wan]gedrag van supporters en de goede bereikbaarheid leidt er 

vaak toe om stadions naar buitengebieden te verplaatsen. Ook sportvelden 

van amateurverenigingen worden vaak verbannen naar een plek buiten het 

bebouwd gebied. 

Maar zoals NOC*NSF stelt, zou sport juist aan belang moet winnen. Daarom 

zouden sportaccommodaties veel centraler moeten worden gelegen. Net 

zoals dat Herman Hertzberger in de brandweerkazerne van Zwolle sport een 

centrale locatie heeft gegeven. Brandweerlieden zien collega's sporten en 

worden er toe aangezet dit zelf ook te gaan doen (a.OS). 

Wanneer sport ook centraal zou worden gelegen in stad of dorp, zou het 

meer aandacht trekken: zien sporten, doet sporten. Het zou leiden tot meer 

gebruikers, meer toeschouwers en wellicht ook tot meer topsporters. 

ONDERZOEK Het belangrijkste gebied van de OS wordt het Olympische hart 

genoemd. Het hart bestaat minimaal uit het olympisch stadion, het olympisch 

dorp, het mediacent rum en een olympische hal. Vanuit bouwkundig oogpunt 

is bekeken wat in de visie 'zien sporten, doet sporten' de beste locatie hier 

voor is. Hierbij zijn de steden onderzocht die volgens NOC*NSF de potentie 

hebben om de Spelen te organiseren. Om een keuze te maken welke stad het 

hart moet krijgen, is gekeken naar drie (bouwkundige] aspecten die voor een 

goede ruimtelijke organisatie van de Olympische Spelen belangrijk zijn: 

_[bestaande] sportaccommodaties; 

_logiesmogelijkheden; 

_infrastructuur. 
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a.06 sportaccommodaties Rot

terdam, groen is geschikt, rood 

ongeschikt 

_Hockeystadion: niet geschikt 

_Het kasteel: geschikt 

_Topsportcentrum: niet geschikt 

_Ahoy: geschikt 

_Roeibaan: geschikt 

_CHIO: niet geschikt 

_Nieuwe Kuip: geschikt 

_Oe Kuip: geschikt 

N 

A 

SPORTACCOMMODATI ES In eerste instantie is er gekeken naar welke 

[geschikte] bestaande sportaccommodaties er in de diverse steden aanwezig 

zijn. Hierbij zijn ook de plannen voor de bouw van nieuwe accommodaties 

tot 2028 betrokken. De accommodaties zijn beoordeeld op capaciteit en of ze 

binnen de visie passen. Alle steden naast elkaar zettende is Rotterdam, wat 

betreft dit onderdeel, de beste optie. De geschikte accommodaties liggen, 

op de roeibaan na, allemaal centraal in de stad [zie a.06). In het navolgende 

intermezzo is aangegeven waarom de overige steden niet in aanmerking 

komen om als Olympisch hart te fungeren. 

De reden dat Rotterdam tot kandidaatstad is gekozen, is dat het in verhouding 

tot de andere steden veel geschikte accommodaties heeft. Daarbij komt dat 

de toekomstige bouwplannen ook mogelijkheden bieden voor het olympisch 

dorp en het mediacentrum. 

In het zuiden van Rotterdam is Ahoy gelegen [a.06]. Het is een plek waar veel 

verschillende sporten kunnen worden gefaciliteeerd [turnen en vechtsporten] . 

In het zuiden bestaat ook het plan om aan de Maas de Nieuwe Kuip te bouwen, 

een stadion met een capaciteit van 80.000 toeschouwers. Wanneer het wordt 

ingezet als olympisch stadion, wordt ingespeeld op geplande ontwikkelingen 

van de stad, waarbij de Spelen als katalysator gaan werken. Het naastgelegen 













a.07 impressie Stadionpark, KCAP (2009] 

stadion Feyenoord kan worden omgezet tot stadion voor één of meerdere 

sporten, bijvoorbeeld tot wielerbaan en zwemstadion. 

Het stadion van voetbalclub Sparta [Het Kasteel) is te klein als voetbalstadion, 

maar zou wel gebruikt kunnen worden voor een sport als schieten. Het 

hockeystadion is te klein, maar zou wel geschikt gemaakt kunnen worden 

wanneer er mobiele tribunes worden bijgebouwd. Ditzelfde geldt voor het 

CHIO. Deze centraal gelegen accommodatie voor de paardensport is wel 

geschikt te maken om het te laten voldoen aan de capaciteitseisen. 

Stadionpark [a.07) gaat dienen als hart van de Spelen. Met haar ligging aan de 

Maas is het vanuit vele kanten van de stad zichtbaar, waardoor het uitermate 

goed past in de visie 'zien sporten, doet sporten'. Buiten dit is Stadionpark het 

enige binnenstedelijke gebied in Nederland waar sport op zo'n grote schaal 

kan worden beoefend. 

Tevens biedt het voldoende mogelijkheden voor een olympisch dorp. In het 

gebied moeten naastvele appartementen ookdiverse studentenkamers worden 

gebouwd. Wanneer ze eerst worden ingezet als huisvesting voor sporters 

en daarna worden getransformeerd tot appartement of studentenkamer 

wordt er optimaal van de ruimte gebruik gemaakt. Ook biedt Stadionpark 

de gevraagde trainingsfaciliteiten voor de sporters. Sportpark Varkenoord, in 

het zuiden van Stadionpark, biedt in de toekomst diverse sportvelden, hallen 

en een atletiekbaan. Ook bij de diverse appartementencomplexen moeten 

sportvelden worden gesitueerd waarop getraind kan worden. 



' Noc•NsF [2009) Expertrapport 
Nederlandse sport naar Olympi
sche niveau 

a.08 directe t reinverbindingen in 

de Randstad 

--- snelweg 

hoofdweg 

- - - - spoorlijn 

- - - - spoortunnel 
•••••• metro 

••• • ••• • • tram 

Het grote aantal vierkante meters kantooroppervlak dat wordt ontwikkeld 

in Stadionpark kan allereerst worden ingezet voor het mediapark, waarna 

ze kunnen worden getransformeerd tot kantoorruimte. Onderdeel van het 

Stadionpark moet ook een nieuwe ijsbaan worden. Wanneer deze zo wordt 

ontworpen dat het om kan worden gezet tot een tijdelijke olympische hal, 

wordt voldaan aan het complete plaatje van het olympisch park. 

Qua olympisch plannen zoals ze zijn opgesteld door onder andere het 

Ministerie van VROM en NOC*NSF komt Rotterdam ook als beste uit de bus 

qua locatie en accommodaties met het plan 'Rotterdamse rivierfronten'. 

Dit vanwege het feit dat er in dat plan ook de bestaande accommodaties 

van Rotterdam worden ingezet, met de Nieuwe Kuip als olympisch stadion. 

Tevens worden de bestaande accommodaties van de andere grote steden in 

de Randstad (Amsterdam, Utrecht en Den Haag) gebruikt voor de olympische 

sporten, waardoor er optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige 

voorzieningen. Een ander pluspunt is dat nieuwe accommodaties langs de 

Maas worden gesitueerd. Een centraler punt in Rotterdam bestaat niet. 

INFRASTRUCTUUR Het aantal bezoekers voor de Olympische Spelen in 

Nederland 2028 wordt geschat op zes miljoen. Op topdagen bedraagt de 

verveersbehoefte zo'n 600.000 personen met piekuren van 60.000 personen. 

Uit onderzoek3 is gebleken dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de 

infrastructuur als de Spelen in de Randstad zouden worden georganiseerd. Dit 

heeft meerdere redenen. Eén van de redenen is dat Nederlands belangrijkste 



I 

' ' ~-
a.09 spoorlijnen nabij accommodaties 

internationale luchthaven, Schiphol, centraal is gelegen in dit gebied. Schiphol 

staat, op Utrecht na, in directe verbinding met de grote steden in de Randstad. 

Als er wordt gekeken naar het internationale treinnetwerk, is de Randstad 

ook per spoor goed ontsloten. Vanuit Antwerpen komt via Breda de 

Hogesnelheidslijn (HSL) Rotterdam binnen. Ook de HSL-oost, de internationale 

verbinding met Duitsland, bereikt snel de Randstad via Utrecht [a.09). 

Tevens is de capaciteit die er voor de Spelen wordt gevraagd in de toekomst 

alleen in dit gebied nodig is. Een ander voordeel van de Randstad is dat de 

reistijd tussen de steden zeer beperkt is. Supporters, trainers, sporters en 

officials kunnen zich snel verplaatsen tussen de verschillende accommodaties. 

Omdat de aanwezige sportaccommodaties de belangrijkste weegfactor zijn 

voor de keuze van een kandidaatstad is alleen voor Rotterdam bekeken of het 

ook voldoet aan de capaciteitseisen qua openbaar vervoer. 

Rotterdam zelf kent een uitgebreid openbaar vervoersysteem [a.08], 

bestaande uit verschillende metro-, tram-, bus- en ferrylijnen. De geschikte 

accommodaties zijn allen dichtbij een spoorlijn gelegen (op Ahoy na), waardoor 

een (tijdelijk) station zou kunnen dienen als knooppunt. Ahoy kent echter weer 

een relatief groot metrostation dat vanuit de verschi llende delen van de stad 

goed is te bereiken. Wanneer er nieuwe (tijdelijke) accommodaties langs de 

Maas zouden worden gesitueerd, zijn ze eenvoudig te ontsluiten middels 

watertaxi's en/of de andere reeds beschikbare openbaar vervoerssystemen. 

Stadionpark krijgt in de toekomst een volwaardig CV-knooppunt: het wordt 

een aankomstpunt voor trein, tram, bus en metro. Hierdoor wordt dit gebied 

uitermate goed ontsloten middels het treinverkeer in alle richtingen. 

LOGIESMOGELIJKHEDEN Zoals eerder te lezen, zijn er in totaal naar 

schatting 140.000 hotelbedden benodigd, waarvan 68.000 voor toeschouwers, 

55.000 voor geaccrediteerden en 17.000 voor de media. De 55.000 bedden 

voor de geaccrediteerden moeten binnen 45 minuten van de sportfaciliteiten 

zijn gelegen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

telde Nederland in 2008 nagenoeg 200.000 hotelbedden. Hiervan zijn ruim 

75.000 hotelbedden in en om de grote steden van de Ranstad gelegen. In 

eerste instantie ruim voldoende om de geaccrediteerden te huisvesten. Echter 

worden er een groot aantal meersterrenhotels gevraagd, waarvan 7.000 

vijfsterren kamers. De Randstad heeft slechts 4.000 van dit soort kamers. 

Een schreinend te kort dus. De overige delen van Nederland hebben een 

nog kleiner aanbod van dit soort kamers, waardoor het daar al helemaal 
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bestaande 

niet haalbaar zou zijn. Als er puur naar Rotterdam wordt gekeken, dan zijn 

daar momenteel slechts 4.250 hotelbedden aanwezig. Voor een olympische 

hoofdstad veel te weinig. 

Voor de toeschouwers geldt dat ze maximaal drie uur mogen reizen naar een 

sportaccommodatie. Hieraan voldoen hotels in alle delen van Nederland qua 

reisafstand. Tevens kunnen binnen deze reisafstand ook hotels in onder andere 

het Ruhrgebied (Duitsland) en diverse Belgische steden toeschouwers van de 

Olympische Spelen huisvesten. Buiten de toeristen die komen om de Spelen 

te bezoeken, komen er natuurlijk ook mensen naar het land toe voor andere 

toeristische trekpleisters. Er zijn dus veel meer bedden nodig dan alleen die 

140.000. In de Randstad zelf zou tijdens de Spelen meer ruimte in de markt 

ontstaan doordat inwoners en niet-olympische bezoekers de drukte in de stad 

of andere drukkke plaatsen ontlopen. Het aanbod van kamers wordt daarnaast 

vergroot door spontaan tijdelijkaanbod van mensen die kamers gaan verhuren 

en pension gaan houden, terwijl ze dit voor de Spelen nog niet deden. 

CONCLUSIE Gezien de bestaande sportaccommodaties, de toekomstige 

bouwplannen en de bereikbaarheid hiervan is Rotterdam, met haar centraal 

gelegen accommodaties, de beste optie is als kandidaatstad [zie t.03]. Voor 

het Stadionpark worden de Olympische Spelen een katalysator om het in 

2028 ook echt gerealiseerd te hebben. Een punt dat in deze stad moet worden 

aangepakt, is de hoeveelheid logiesaccommodaties. 

visie accommodaties lo&les Infrastructuur opmerkingen oordeel 

Amsterdam 0 

Rotterdam 

Utrecht 

Den Haag 

Eindhoven 

Arnhem/ 
Nijmegen 

++ 

+ 

+ 

+ 

0 

++ 

t.03 overzicht vergelijking steden 

++ 

0 

+ 

++ 

0 

0 

_veel accommodaties niet geschikt en niet centraal gelegen 
_huidig olympisch stadion te klein 
_groot aantal hotelkamers 
_goed CV-netwerk met omgeving en in stad zelf 

_plan voor nieuwe kuip als olympisch stadion 
_accommodaties liggen zeer centraal in de stad 
_veel te weini& hotelkamers 
_uitgebreid CV-netwerk in stad zelf en ook goede 
verbinding met omliggende steden en Schiphol 

_slechts twee geschikte accommodaties 
_accommodaties liggen nabij centrum 
_veel te weinig hotelkamers 
_goed CV-netwerk met omgeving, matig in de stad zelf 

_slechts één [niet centrale]geschikte accommodatie 
_redelijk aantal hotelkamers in omgeving 
_redelijk CV-netwerk met omgeving en in stad zelf 

_slechts twee geschikte accommodaties, wel zeer centraal 
_veel te weinig hotelkamers 
_matig CV-netwerk met omgeving en in stad zelf 

_één bestaande, centraal gelegen, accommodaties geschikt 
_veel te weinig hotelkamers 
_matig CV-netwerk met omgeving en in stad zelf 
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GEBOUW pakhuis Santos 

Eén van de speerpunten om de Olympische Spelen naar Nederland te halen, is 

het zuinig en slim om gaan met de ruimte die er in dit land is. In de afgelopen 

decennia heeft de ruimtedruk in de Randstad tot een enorme verschuiving 

van de bedrijvigheid en woonwijken naar buitengebieden geleid. Hierdoor zijn 

veel gebouwen in binnenstedelijke gebieden leeg komen te staan. Door juist 

de olympische [neven)accommodaties in leegstaande gebouwen te faciliteren 

moeten de leegstaande gebieden een impuls krijgen. 

Om tot een gebouwkeuze te komen zijn er een aantal criteria opgesteld. Het 

pand moet: 

_een centrale ligging in Rotterdam hebben [visie zien sporten, doet sporten]; 

_onderdeel uit maken van een ontwikkelingsgebied [eis NOC•NSF); 

_gelegen zijn nabij Stadionpark [i.v.m. eisen reistijd]; 

_met het openbaar vervoer bereikbaar zijn; 

_leegstaand zijn. 

KAT EN OR ECHT Rotterdam beschikt momenteel over een aantallocaties die 

in ontwikkeling zijn. Eén van die plekken is Katend recht. Een wijk die onderdeel 

is van de Kop van Zuid en is gelegen aan de Maas. Momenteel wordt het 

grondig aangepakt. Van een geïsoleerd woongebied met industriegebouwen 

wordt een hoogwaardig gebied met een mix van wonen, werken en recreëren 

gemaakt. Het probleem is echter dat het deel dat is gericht op wonen bijna 

gerealiseerd is, maar dat het kantoorgedeelte maar niet wordt aangepakt. De 

Olympische Spelen moeten hier voor zorgen. 

SANTOS Eén van de gebouwen die leeg staat op Katendrecht is het door 

architecten J.P. Stok Wzn. en J.J. Kanters ontworpen pakhuis Santos. Dit in 

2000 toegewezen rijksmonument werd opgeleverd in 1903 en werd vroeger 

gebruikt als opslagplaats voor Braziliaanse koffie . Door de verplaatsing van de 

havenactiviteiten naar het buitengebied van Rotterdam leeg komen te staan. 

Santos is via verschillende openbaar vervoersystemen te bereiken. Op één 

minuut loopafstand is metrostation Rijnhaven gelegen dat verbindingen kent 

met verschillende delen van de stad. Buiten de metro kent Santos ook een 

busstation in de nabijheid en een opstapplaats voor de tram. Door de ligging 

aan het water is het ook mogelijk om een opstapplaats voor watertaxi's te 

creëren. 
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a.lO Santos in Rotterdam 
--- snelweg 

hoofdweg 

- - - - spoorlijn 

- - - - spoortunnel 
•••••• metro 

• ••• •••• • tram 

De verschillende belangrijke faciliteiten van Rotterdam tijdens de Spelen zijn 

op korte afstand gelegen van Santos [a.lO): 

_directe verbinding met het centraal station per metro [9 minuten inclusief 

loopafstand); 

_directeverbindingmetStadionparkpertram [5 minuten inclusief loopafstand); 

_directe verbinding met Ahoy per metro (14 min. inclusief loopafstand). 

Ook per auto is Santos goed te bereiken. Het gebouw ligt langs één van de 

belangrijkste verbindingen van de binnenstad met het zuiden van Rotterdam. 

Deze verbinding sluit goed aan op de Ring Rotterdam. 



_ANALYSE SANTOS doorgeefluik 

a.ll Situatietekening 1970 

- hoofdweg 

- - - spoorlijn 

a.l2 Noord- en oostgevel > 

Zuidgevel » 

N 

A 

Gevelopeningen in voorgevels »> 

SITUERING In eerste instantie had men het plan vijf gelijke pakhuizen naast 

elkaar te bouwen. Door de slechte ligging is het hier nooit van gekomen. 

Doordat het namelijk niet direct aan de waterkant ligt, maar op ongeveer 

zeventig meter daarvandaan, was de toevoer van koffiebonen tot het gebouw 

niet optimaal [a.ll}. 

GEVELS Geruime tijd was het 24,5 meter hoge gebouw het hoogste pakhuis 

van Rotterdam. Het van oorsprong vrijstaande gebouw was hiermee uit vele 

hoeken van het zuidelijk deel van de stad zichtbaar. 

Het gebouw kent twee identieke symmetrische voorgevels [a.12}. Dit komt 

door zijn functie van doorgeefluik. De koffiebonen worden aan de noordzijde 

ingeladen, in het gebouw tijdelijk opgeslagen, aan de zuidzijde uit het gebouw 

gehaald op t reinwagons geladen en vervolgens over het land verspreid. 

Het pakhuis is gebouwd in een sobere eclectische stijl. Het eclectisme staat 

voor het combineren van de beste elementen van vroegere bouwstijlen tot 
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één geheel. De voorgevels zijn opgetrokken in rode baksteen en geplaatst 

op een hardstenen basement met diverse natuurstenen detailleringen. Het 

metselwerk in de voorgevels verjongt op begane grondniveau en ter plaatse 

van de vloer van verdieping drie in de voorgevels met SSmm aan zowel 

binnen- als buitenkant. Door de plaatsing van de gevelopeningen is af te lezen 

dat het gebouw in acht traveeën is verdeeld en uit zes bouwlagen bestaat met 

daaronder een kelder. 

Op de begane grond is in beide voorgevels een enkele deur opgenomen 

die dient voor de toetreding van personen tot het gebouw, waarachter een 

trappenhuis is gelegen voor de verticale ontsluiting. Tevens zijn er op deze 

bouwlaag laaddeuren met perrons opgenomen om de goederen in- en uit te 

laden op dit niveau. Hierdoor is af te lezen dat de begane grondvloer hoger is 

gelegen ten opzichte van het maaiveld. 

Vanaf verdieping één hebben travee twee en zes brede dubbele groene 

laaddeuren gesierd met een natuurstenen accent in het metselwerk. De 

laaddeuren hebben dienst gedaan om koffie in- en uit te laden op de 

verschillende verdiepingen. Oorspronkelijk werden de goederen namelijk 

met behulp van lieren naar de verschillende verdiepingen getild [a.13]. De 

vier lierhuizen op het dak werden in 1970 echter weggebroken, waarna de 

borstwering ter plaatse is doorgetrokken. De reden dat de lierhuizen zijn 

weggehaald is onbekend. 

De overige traveeën op deze verdiepingen hebben per travee twee 

gevelopeningen die gevuld zijn met groene houten luiken. Reden van deze 

gevelopeningen is dat pakhuizen in die tijd vaak gebouw zo ontworpen 

werden dat ze worden opgenomen in de bebouwde omgeving. Buiten dit 

zijn de gevelopeningen ook gemaakt voor het comfort van de gebruiker. Voor 

het opslaan van koffiebonen is daglicht namelijk niet gewenst, omdat het de 

smaak sterk vermindert. De luiken worden dan ook alleen geopend voor het 

creëren van daglicht voor de gebruikers op dat moment. 

De voorgevels worden afgesloten door opgetrokken hoeklisenen met 

daartussen een gemetseld fries dat de traveeën accentueert. Daarop staat een 

gemetselde balustrade op een natuurstenen band. 

De zijgevels zijn volledig gesloten en voorzien van lisenen ter hoogte van de 

drie bovenste verdiepingen, welke beide zijgevels in acht traveeën verdeelt. 

Ook in de zijgevels verjongt het metselwerk. Dit gebeurt ter hoogte van de 

vloeren van verdieping één, drie en vijf. 
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a.l4 kolom en liggers verdieping> 

kolom en ligger dak » 

liggers opgelegd in metselwerk » > 

houten balken opgelegd in metsel

werk»» 

Bouwtechnisch gezien kennen de gevels enkele problemen. Zo is het gebouw 

totaal niet geïsoleerd in de gevels en kent het een Re-waarde van maximaal 

1,04. Tevens is het gebouw aangetast met graffiti ter hoogte van de eerste 

verdieping op de gevel aan de oostzijde. 

Met name de identieke, symmetrische voorgevels en de blinde zijgevels 

leveren een grote bijdrage aan de specifieke pakhuiswaarde doordat ze het 

echt een 'doorgeefluik' maken. Dit wordt bijgedragen door de groene houten 

laaddeuren op elke verdieping en gesloten luiken in de gevelopeningen. Bij 

de herbestemming van het gebouw moet het 'doorgeetluikprincipe' dan ook 

zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Dit betekent dat de zijgevels 

gesloten moeten blijven en de laaddeuren behouden moeten worden. Er 

mogen ingrepen plaatsvinden in de voorgevels als dit voor het comfort van de 

gebruiker noodzakelijk is. Dit is tenslotte ook bij het initiële ontwerp gedaan 

door gevelopeningen te maken in een gebouw waar daglicht helemaal niet 

gewenst is. 

DRAAGSTRUCTUUR De constructie bestaat uit geklonken gietijzeren 

kolommen en stalen liggers in een stramien van 4,2 bij 5,3 meter (a.14). In 

de kelderverdieping rusten de kolommen op hardstenen consoles die zijn 

gefundeerd op een groot aantal houten palen. De kolommen verjongen per 

verdieping en zijn op de begane grond en verdieping één voorzien van een 

afwerking van riet, gaas, cement en pleisterwerk vanwege de brandveiligheid. 

Reden dat dit alleen op deze twee verdiepingen is gebeurd, is waarschijnlijk 

dat de kolommen op verdieping twee tot en met vijf een zodanige sterkte 

hebben dat ze een langere tijd aan vuur blootgesteld kunnen worden zonder 

dat ze bezwijken en een extra afwerking overbodig is. 

De vloeren van verdieping één tot en met vijf worden gedragen door twee 

NP-liggers per stramien. Deze liggers zijn in de zijgevels ingemetseld. Op de 

liggers zijn in de dwarsrichting houten balken gelegen met daarop diagonaal 
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• Hennebique: één van de eerste 
bouwtechnieken waarin op moderne 
wijze gewapend beton wordt 
gebruikt. Als wapening dienen ronde, 
Ijzeren staven die parallel aan elkaar 
in de lengterichting worden gelegd, 
om ze dan onderling met een hele 
reeks hoefijzervormige beugels te 
verbinden, die in de betonspecie 
worden vastgezet. Zo worden de 
spanningskrachten op het beton 
verdeeld. 

trappenhuis » 
daklichten »> 

gelegen houten planken. De houten balken zijn in de voorgevels ingemetseld. 

Hierdoor wordt het duidelijk dat alle gevels een grote constructieve rol spelen. 

De stabiliteit van het gebouw wordt dan ook verkregen door de massieve 

bakstenen gevels, dat in combinatie met de vloeren als een schijf werkt. De 

draagkracht van de verschillende vloeren lopen uiteen van minimaal12 kN/m2 

voor vedieping vijf tot 40 kN/m2 voor de begane grond. Het dak kent maar één 

NP-ligger per stramien, waarop houten balken zijn gelegd met daarop 70mm 

dakbeschot. 

De kelder- en begane grondvloer zijn van beton, die respectievelijk een vloer 

op zand zijn en een vloer gebouwd volgens het Hennebique4 systeem. De 

reden dat de verdiepingsvloeren niet van een dergelijk systeem zijn gemaakt is 

waarschijnlijk de hoge prijs van beton toentertijd. 

Samengevat kan worden gezegd dat met de verjonging in de dragende gevels en 

die van de kolommen het gebouw vanuit de constructie is ontworpen. Buiten 

dat de gietijzeren kolommen mooi zijn, hebben ze verder geen historische en 

esthetische waarde. Gietijze ren kolommen en liggers werden in die tijd al volop 

gebruikt. Het is louter de constructieve waarde die belangrijk is. Hiervoor moet 

het zoveel mogelijk behouden blijven, maar zijn aanpassingen mogelijk. 

PLATTEGROND EN DOORSNEDE De plattegronden van verdieping twee 

tot en met vijf zijn open [a.15]. Alleen op de stramienkruisingen staat een 

kolom. Achter de voorgevels zijn trappenhuizen opgenomen. De binnenwanden 

hiervan zijn gemaakt van baksteen en de trappen van hout. Het trappenhuis 

is vanuit de buitenzijde bereikbaar op maaiveldniveau en leidt gebruikers van 

het gebouw tot de vijfde verdieping. Verder wordt de routing bepaald door de 

opgeslagen goederen die in percelen over het gebouw zijn verdeeld. 

In 1954 zijn er aan de westgevel twee liften toegevoegd. Waarschijnlijk is dit 

gedaan om goederen eenvoudiger verticaal in het gebouw te verplaatsen. De 

aanwezigheid van deze liften kan de verklaring zijn waarom de lierhuizen in 

1970 zijn verwijderd. 
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a.16 doorsnede B-B> 

plattegrond verdieping 4 » 
IA 18 IC 

De binnenwanden, trappenhuizen en liften hebben geen enkele historische, 

esthetische of constructieve waarde en mogen dan ook door gebrek hieraan 

verwijderd worden. Wat wel opvalt in de plattegrond is dat vloerdoorbrekingen 

alleen worden gemaakt indien dit nodig is voor verticaal transport, hetgeen 

een belangrijke waarde is van het gebouw om grote, open plattegronden te 

bewaren. 

Er is geen relatie tussen de plattegrond en de gevel. De gevels zijn verdeeld 

in acht traveeën. In de plattegrond zou dan verwacht worden dat de ruimte 

ook verdeeld is in acht delen. De plattegrond is echter één grote ruimte op de 

trappenhuizen na. Deze trappenhuizen zijn ook niet in de gevel af te lezen. Ter 

plaatse van de verticale stijgpunten zijn de gevelopeningen immers gelijk aan 

de overige traveeën. Bij de herbestemming van het gebouw hoeft de gevel dan 

ook geen relatie te hebben met de nieuwe indeling van de plattegrond. 

De verdiepingen kennen een bruto verdiepingshoogte van 3,3 en een netto 

verdiepingshoogte van minimaal 3 meter. De begane grond en de kelder 

kennen een netto verdiepingshoogte van respectievelijk 4 en 2,6 meter. 

In het dak zijn daklichten opgenomen [a.lS]. Deze zijn echter dichtgezet, 

waarschijnlijk omdat koffie zo min mogelijk daglicht nodig heeft. Een 

mogelijkheid om daglicht voor de nieuwe functie binnen te krijgen via het dak 

is verantwoord doordat dit in de oude functie ook gebeurt. Bouwtechnisch 

gezien heeft het dak een Re-waarde van slechts 0,3. Een punt dat zeker 

aandacht dient. 

IF 
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_ WAARDESTELLING pakhuiswaarde 

Alle punten van analyse zijn uitgezet in een overzicht. Dit is gerankschikt naar elementen van het gebouw. 

Deze zijn beoordeeld op de punten historie, esthetica, const ructie en bouwtechniek. Aan de hand van deze 

punten is bepaald wat waardevol is en welke zaken aandacht dienen. Dit wordt gebruikt als beginpunt voor de 

herbestemming van het gebouw. 

Element Historisch 

Gevels _sobere, eclectische stijl; terug te vin-
_ origineel ontwerp had lierhuizen, ver
wijderd in 1970 

_gebouw staat niet aan waterkant, 
waardoor het matig functioneel bleek 

Plattegronden _in 1954 zijn liften toegevoegd 

Constructie _gietijzeren kolommen, stalen liggers 
verdiepingen en dak houten balken en vloeren [beton 

Dak 

Trappenhuizen 

Binnenwanden 

liftschacht 

t .04 waardestelling 

toentertijd duur) 
_vloer b.g. en kelder van Hennebique 

systeem [één v/d eerste projecten NL) 

_toegevoegd in 1954 
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Esthetisch 

_gebouw omgeven door wegen, waardoor het twee 
voorgevels krijgt 

_typologie: vierkant gebouw met gesloten zijgevels en 
open voorgevels 

_identieke voor- en zijgevels 
_voorgevels als echo v/d historische facades v/d/ stad 
_gevelopening zijn voor comfort van de gebruiker 
_gesloten zijgevels zorgen voor doorgeefluik [goederen 
gebouw in op noorden en gebouw uit op zuiden 

_laadde uren en lierhuizen zorgen voor pakhuisuitstraling 

_grote open ruimte 
_routing bepaald door opgeslagen goederen die in per
celen zijn verdeeld waartussen looppaden liggen 

_alleen doorbrekingen in de vloer bij verticaal stijgpunt 
_geen verband tussen gevel-plattegrond [bij kleinere 
ramen verwacht je kleinere ruimten achter de gevel) 

_gebouw is vanuit constructie ontworpen 
_verjonging in kolommen en metselwerk 

_kolommen en liggers b.g. en verdieping 1 afgewerkt 
met riet, gaas, cement en pleisterwerk ivm brandwering 

_dragende metselwerk gevels, waarin liggers en houten 
balken zijn opgelegd 

_daklichten brengen daglicht in het gebouw 

_gelegen achter voorgevel uit oogpunt van functionali
teit en verkrijgen open plattegronden 



Constructief 

_gevels vanuit constructie 
ontworpen [verjonging, 
lisenen e.d.) 

_liggers opgelegd in zijgevels 

_houten balken opgelegd in 
voorgevels 

_stramien 5,3x4,22m 

_onmisbaar 

_kolommen zijn doorgestapeld 

_min. draagkracht 12 kN/m2 

_fundering op houten palen 

_dragende gevels 

_geen constructieve waarde 

Bouwtechnisch 

_scheurvorming in zijgevels 
_graffiti op oostgevel 
_witte verf op westgevel 

_kalk op enkele plaatsen aan 

binnenzijde gevels 
_Re van maximaal1,04 

_goede staat 

_afwerking kolommen en 

liggers voor brandwering; 
deels afgebladder 

_daklichten dichtgetimmerd 

_staat onbekend 

_Re dak van 0,3 

-staat onbekend 

-staat onbekend 

-staat onbekend 
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Waardestelling 

_status pakhuis behouden door handha
van gesloten volume, groene laaddeuren 

_status doorgeefluik behouden door be

houd gesloten zijgevels 

_ingrepen in voorgevels mogelijk voor 

'comfort' van de gebruiker 

_nieuwe vloerdoorbrekingen mogelijk 

voor verticale ontsluiting 

_beeld open verdiepingen behouden 

__plattegrond en gevel hoeven niet op 

elkaar worden afgest emd 

_behouden i.v.m. constructieve functie 

_aanpassingen mogelijk 

-mogelijkheid om daglicht in het 

gebouw te krijgen via daklichten 

_verwijderen mag ivm gebrek aan kwaliteit 

_verwijderen mag ivm gebrek aan kwaliteit 

_verwijderen mag ivm gebrek aan kwaliteit 
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_ KATENDRECHT aansluiting met de stad 

Rotterdam 

1880 

1894 

a.17 vorming schiereiland 

In 2000 is een nieuw masterplan gepresenteerd dat Katendrecht uit het slop 

moet trekken. Tot deze tijd kent het gebied een rijke geschiedenis. 

HISTORIE De eerste bedijkingen van het gebied rondom Katendrecht 

stammen uit de negende en tiende eeuw. De van oorsprong agrarische 

nederzetting werd toentertijd veelal gebruikt voor veeteelt en kleinschalige 

tuinbouw. Aanvankelijk staan er alleen boerderijen die het kleine dorpje 

vormen [a.17). Halverwege de vijftiende eeuw kwam er een veer tussen 

Rotterdam en Katendrecht, waarbij voor Rotterdammers de tocht naar de 

overzijde van de Maas een uitje werd. Hierdoor vestigden zich een aantal 

herbergen tussen de boerderijen. 

Aan de rechter Maasoever groeide Rotterdam met haar haven sterk vanwege 

de gunstige ligging aan de rivier. Van de zeventiende tot en met de negentiende 

eeuw werden de aangeslibte buitendijkse gebieden nabij Katendrecht in fasen 

bekaad. De toename van de havenactiviteiten leidde tot het graven van de 

Rijnhaven [a.17) ten oosten van Katendrecht [1880-1894]. In 1895 wordt 

Katendrecht als gevolg van de groei van de haven onderdeel van Rotterdam. 

Tot deze jaren was Katendrecht een relatief welvarend dorp. Een deel van 

de Rotterdamse elite bracht hier in de groene omgeving de zomermaanden 

door. De aanleg van de havens leidde echter tot het eind van de veeteelt, 

tuinbouw en het oude dorp Katendrecht . Tussen 1898 en 1905 wordt het 

oude dorp gesloopt voor de binnendijkse aanleg van de Maashaven [a.17]. 

Het schiereiland Katendrecht werd geboren. De grond die hierbij vrij kwam 

werd onder andere benut voor het opspuiten voor alle omliggende terreinen, 

waardoor de oude dijken verdwenen. 

Langs het water werden kades aangelegd waar havenbedrijven zich vestigden 

met pakhuizen, kranen, industrie en spooremplacementen. In het Polsgebied, 

het oosten van het schiereiland, werd de bebouwing in vier stroken aangelegd. 

Deze stroken werden gescheiden door spoorlijnen en wegen. Naar het westen 

toe liepen de vier stroken over in drie. De buitenste stroken werden gevuld 

met industrie en daar binnen in een woonkern voor havenarbeiders. 

Door de geïsoleerde ligging ontstond er een uitgaanscentrum voor zeelieden 

met raamprostitutie en hierop gerichte horeca en hotels. De afgeschermde 

ligging was voor het stadsbestuur aanleiding om er de laagste sociale klassen 

en de probleemgevallen onder de havenarbeiders op te vangen. Ondanks dat 

43 



a.18 Katendrecht rond 1930 > 

Chinatown in Katendrecht » 

a.19 situatie 1915 [benadering! 

• Santos 

- Bebouwing 

- spoorlijnen 

- - stroken 

of misschien juist daardoor ontstond er een kleurrijke en levendige stadswijk, 

wat nog aangezet werd met de vele passagierende zee lieden, de rosse buurt en 

de Chinese gemeenschap die in de negentiende en twintigste eeuw uitgroeide 

tot een van de grootste Chinatowns van Nederland [a.18]. 

De basis voor dit Chinatown werd gelegd in juli 1911. De Amsterdamse en 

Rotterdamse zeelieden gingen in staking. Het Rotterdamse Lloyd haalde 

hierdoor bijna honderd Chinese stokers en kolentremmers als stakingbrekers 

uit Engeland. De Chinezen vestigden zich op Katend recht, waar veel woningen 

met lage huren waren. Na de Eerste Wereldoorlog monsterden steeds meer 

Chinezen in Rotterdam af en Katendrecht werd een soort Chinese kolonie met 

daarbij verschillende winkel, gok- en opiumgelegenheden. 

De wereldwijde crisis in de jaren dertig ging niet aan de Chinese schepelingen 

voorbij. Werkloze zeelieden uit België en Enge land kwamen naar Nederland, 

op zoek naar ondersteuning. De grote werkloosheid dreef de Chinezen ertoe 

een uitweg te zoeken. In 1936 waren er alweer zo'n duizend vertrokken. 

Daarnaast speelden de autoriteiten een kwalijke rol in het vertrek van zieken 

en bejaarden, die ongeschikt waren voor het zware zeemansleven. Op kosten 



a.20 situatie rond 1999 [benadering] 

• Santos 

- Bebouwing 
- spoorlijnen 

van de overheid gingen ongeveer 1200 mensen naar Hongkong, waardoor in 

1940 Katendrecht nog maar 200 Chinezen telde. 

Na de Tweede wereldoorlog raakt Katendrecht meer en meer in het slop. Het 

vertier slaat om in overlast van drugs en prostitutie en woningen verpauperen. 

De harmonie verdween toen bordeelhouders verschenen die besloten dat 

de zaken anders aangepakt moesten worden. Panden werden opgekocht en 

voorzien van uitdagende lichtreclames. 

De start van het stadsvernieuwingsproces in 1974 luidde het einde in van 

Katendrecht als prostitutiecentrum. Vanaf 1978 werd steeds meer bebouwing 

gerenoveerd ten behoeve van woonfuncties. Wel bleef een deel van de 

horeca bestaan. De havengebonden bedrijvigheid trok zich gestaag terug 

met de ontwikkeling van Europoort buiten Rotterdam, waardoor bedrijfs

en haventerreinen in onbruik raakten. Begin tachtiger jaren worden de 

haventerreinen op de westpunt van Katendrecht ontruimd om plaats te maken 

voor woningbouw. Eind jaren negentig wordt de laatste havenbebouwing 

langs de noordzijde van de Maashaven gesloopt [a.20]. 

HERONTWIKKELING Aan het begin van het nieuwe millennium worden 

de nieuwe ontwikkelingsplannen gepresenteerd die Katendrecht definitief 

uit het slob moeten halen. Na sloop van opstallen en een grondige 

bodemsanering start de bouw van woningen en kantoren volgens het nieuwe 

stedenbouwkundig plan. Dit nieuwe masterplan is geanalyseerd op een aantal 

kenmerkende punten . 



a.22 structuur en 
deelgebieden 

• Santos 
- grens 

water 
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a.26 Fenixloodsen bestaand > 

Fenixloodsen ontwerp Geurst en 

Schulze » 

a.27 woonwijk jaren "80 > 

uitbreiding woonwijk jaren '80 » 

a.28 Bebouwing laankwartier > 

Parkkwartier kadebebouwing » 
Parkkwartier pandjes straatzijde 

Ten noorden van de woonkern liggen de Fenixloodsen [a.24 en 26]. Deze 

blijven behouden en worden herbestemd tot horecagelegenheden, museum, 

theater, appartementen en verschillende bedrijfsruimten. 

De jaren tachtig woonwijk bestaat volledig uit woningen [a.27]. Tussen deze 

wijk en de kern zijn een wijkservicepunt en een basisschool gelegen [a.25]. 

Dit deel is ten westen uitgebreid met louter woningen, zowel bestaande uit 

rijtjeswoningen als woontorens. Deze uitbreiding is reeds geheel gerealiseerd. 

In hetPark-en Laankwartierzijn respectievelijk llSen 219 nieuwbouwwoningen 

gerealiseerd. Elk kwartier bestaat uit grofweg drie nieuwe blokken [a.22]. 

Ook deze zijn reeds opgeleverd. Deze stadsblokken vinden aansluiting bij het 

negentiende-eeuwse Katendrecht doordat het zich voegt in het weefsel van de 

al bestaande blokken en straten. Buiten dit sluit het aan op de schaal, typologie 

en materialisering van de blokken in de kern en refereert het ook qua schaal 

naar de oude industriebebouwing die op deze plek stond [a.28]. 

De blokken in het Park- en Laankwartier worden omgeven door een laan 

of het park aan de ene zijde en de kade aan de andere zijde. Dit weefsel 
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a.29 impressie Havenkwartier [01-10 

architecten) > 

ss Rotterdam» 

bepaalt de uitstraling van de bebouwing: laanbebouwing aan de laanzijde, 

kadebebouwing aan de kade en pandjes aan de straatzijde. Zo kent het blok 

naar elke kant een eigen gezicht, waardoor het aansluit op zijn omgeving. In 

de blokken zijn vooral woningen met werkruimten gelegen [a.28].1n het meest 

westelijkgelegen blokvan het Parkkwartierzijn in de linkerzijde een basisschool 

met multifunctionele gymzaal opgenomen [opvangen toename van het aantal 

kinderen in de wijk] en heeft het aan de rechterzijde een Chinese kerk [a.25]. 

Inmiddels zijn alle bouwplannen voor beide kwartieren gerealiseerd. 

Tussen het Park- en Laankwartier ligt het Havenkwartier. Hier moeten 

gebouwen worden gerealiseerd die het hart vormen tussen het oude en het 

nieuwe gedeelte van Katendrecht. Ze moeten refereren naar de historische 

pakhuizen, silo's en andere grote havenactiviteiten middels een robuuste, 

monoliete en alzijdige uitstraling en een grote maat. Momenteel bestaat hier 

het plan twee ovaalvormige gebouwen te realiseren met daarin 230 woningen, 

7500m2 voorzieningen [onder andere een supermarkt en medisch centrum] en 

400 parkeerplaatsen [a.29]. De functies zijn door de centrale positie in het 

gebied zeer geschikt. Bij dit plan zijn de grote maat, monoliete en alzijdige 

uitstraling aanwezig en refereert het qua vorm naar de oude havenactiviteiten 

doordat het kan worden ervaren als twee grote schepen. 

Het Rivierkwartier wordt de eerste jaren gebruikt als ligplaats voor 

stoomschip De Rotterdam [a.29]. Hierin zijn onder andere een hotel, museum, 

congrescentrum en een restaurant gehuisvest en worden er exclusieve 

kantoorruimten verhuurd. Door de ligging van het schip op het puntje van 

Katendrecht wordt toerisme en bedrijvigheid door het gehele schiereiland 

getrokken [het geschatte aantal bezoekers ligtjaarlijks op 800.000]. Hiervoor is 

er naast het schip een grote parkeerplaats gerealiseerd. In 2023 wordt echter 

het gebied weer vrijgegeven en moeten er circa vierhonderd appartementen 

worden ontwikkeld. Wat er dan met de SS Rotterdam gaat gebeuren is nog 

onbekend. 
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a.30 Codrico > 

House of Design » 

a.31 European China Centre 

Het Polsgebied is het deel van Katendrecht waarin Santos is gelegen [a.22). 

Dit is het enige deel waar de bouwplannen maar geen vorm krijgen. Qua 

functies wordt het een intensieve menging van wonen, werken en recreëren . 

Er staan circa 800-1000 woningen gepland en 70.000 tot 90.000 vierkante 

meter voorzieningen. Het Codrico-complex [a.30) blijft zijn industriefunctie 

van hydrothermale bewerking van ma is, graan en andere landbouwproducten, 

behouden. Van Santos is de functie nog onbekend. 

De meest noordelijke strook wordt gevuld met het European China Centre 

[ECC]. Dit wordt de plaats waar de Europese en Chinese zakenmarkt elkaar 

moeten gaan ontmoeten [a.31). Beide wandgebouwen krijgen onder andere 

de volgende functies: hotel, winkels, appartementen, restaurants en een 

Chinese tuin. Op de hoek van het Polsgebied en de nieuw aan te leggen kade 

komt het House of design [a.30]. Hierin komen winkels op het gebied van 

design, lifestyle en living, een restaurant en café, kantoren en voorzieningen op 

het gebied van dutch design en appartementen. Ten noorden van dit gebouw 

komt een parkeergarage met een nog onbekende capaciteit. In de maashaven 

ligt de komende vijf jaar een drijvend paviljoen waarin een expocentrum is 

opgenomen. Hier worden de Rotterdamse ambities op het gebied van klimaat

delta- en watertechnologie worden geëxposeerd. Van de overige gebouwen in 

het Polsgebied is de functie prec2eze II"IOg onbekend. 
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a.33 groen 

• Santos 

a.34 kades en p · ir. · 

• Santos 
- kade 
- plein 
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GROEN Van oost naar west neemt de groenintensiteit toe. Dit sluit aan bij 

het principe om naar het westen toe een rustige woonwijk te creëren. In 

het Polsgebied is langs de Rijnhaven geen begroeiing opgenomen. Naast de 

Maashaven wel. Deze bomenrij verzwakt enigszins het beeld van de vroegere 

havenfunctie, maar versterkt wel het beeld dat gewoond gaat worden. Bij 

het Parkkwartier en de jaren tachtig wijk is er veel ruimte voor sportvelden 

en parken dat het karakter van het woongebied versterkt. Kortom, qua 

groenvoorziening is het in het plan gelukt om over te gaan van een sterk 

stedelijk gebied naar een rustige woonwijk [a.33]. 

KADES EN PLEINEN De kades en pleinen in Katendrecht zijn zorgvuldig 

aangelegd. De Rijnhaven wordt openbaar gemaakt door de kade in het oosten 

te verbreden, de kade ten noorden van het toekomstige European China 

Centre toegankelijk te maken voor voetgangers en een brug over de Rijnhaven 

te leggen die Katendrecht met de Wilhelminapier verbindt. Zo ontstaat er 

een rondje Rijnhaven: vanaf de Wilhelminapier [waar theaters, cafés en 

restaurants zijn gevestigd] kan men naar de nieuw aan te leggen kade lopen. 

Van deze kade bereikt men het Polsgebied en wordt men aangetrokken het 

plein ten noorden van Santos te bezoeken. Via dit plein kan men in westelijke 

richting lopen langs Codrico naar de Fenixloodsen. Bij de Fenixloodsen is er 

de mogelijkheid de oversteek te maken naar het Deliplein waar verschillende 

horeca-gelegenheden en winkels zijn gelegen. Vanaf het Deliplein is er een 

zichtlijn naar het Havenkwartier. Vanaf het Havenkwartier is de hele zuidelijke 

kade af te lopen, waarbij ook de SS Rotterdam kan worden bereikt [a.34]. 

Langs deze culturele route door Katendrecht zijn horeca gelegenheden 

gewenst. De Wilhelminapier, Fenixloodsen, het Havenkwartier, het Deliplein 

en de nieuw aan te leggen kade springen hier al op in. Het Polsgebied nog niet. 

VERKEER [a.35) Katendrecht ligt langs een belangrijke verkeersader. Deze 

weg, die over de Erasmusbrug loopt, verbindt het noordelijk en zuidelijk deel 

van Rotterdam. Een weg die veel gebruikt wordt, waardoor het schiereiland 

van een groot publiek de aandacht vraagt. Vanaf deze ader bereikt het gros 

van de mensen Katendrecht via de Brede Hilledijk [de weg die het Polsgebied 

in tweeën deelt]. Een weg die zeer intensief gebruikt wordt. Het is ook 

mogelijk katendrecht op te rijden via de Maashaven N.Z. maar dit zal veel 

minder het geval zijn. De Brede Hilledijk gaat over in het Si loplein, waar het 

verkeer gesplitst wordt (Veerlaan en Brede Hilledijk]. Vanaf beide wegen zijn 

de straten te bereiken die de verschi llende woonblokken ontsluiten. Aan 

het eind van de Brede Hilledijk wordt het verkeer gesplitst in mensen die de 

jaren tachtig woonwijk bezoeken en mensen die naar het Parkkwartier en de 
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a.35 verkeer 

• Santos 

e metrostatton 

Rijnhaven 
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a.36 hoogbouw 

naast Katendrecht 
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SS Rotterdam moeten. Doordat dit stoomschip helemaal op de kop van het 

schiereiland is gelegen, komt er veel verkeer door het Parkkwartier. Dit komt 

het rustige karakter dat dit deel van de wijk moet krijgen niet ten goede. De 

verkeersintensiteit zal echter sterk afnemen wanneer de Rotterdam uit het 

Rivierkwartier verdwijnt. 

Tussen de twee stroken van het noordelijk deel in het Polsgebied is een autoluw 

gebied. Hier rijden alleen auto's die de eventuele parkeergarages onder de 

gebouwen moeten bereiken. In het zuidelijk deel zijn de parkeergarages 

eventueel van de Brede Hilledijk of de Maashaven N.Z. te bereiken. Voor 

mensen in het Polsgebied is het ook mogelijk te parkeren in de nog te bouwen 

parkeergarage. 

Met het openbaar vervoer is Katendrecht redelijk bereikbaar. Het Polsgebied 

is goed te bereiken door het naastgelegen metrostation Rijn haven. Dit station 

heeft een dergelijke capaciteit dat het de toekomstige stroom mensen voor 

het Polsgebied aan kan. Het overige deel van Katendrecht is te ver lopen van 

dit metrostation. Hiervoor is een busverbinding aanwezig. Door de ligging aan 

het water is een watertaxi in de toekomst ook een goede optie. 

Met de fiets is Katendrecht goed ontsloten. Langs de wegen met een hoge 

verkeersintensiteit zijn fietspaden gelegen die het veiliger maken. In de overige 

delen van Katendrecht moet op de normale weg gefietst worden. 

AANSLUITING OP DE STAD Het Polsgebied is hetgebied dat de aanslu iting 

moet maken met het overige stedelijke deel van Rotterdam. Het vindt deze 

aansluiting door veel hoogbouw te plaatsen dat aansluiting maakt op de 

naastgelegen hoogbouw. Santos is onderdeel van dit gebied. Hierop wordt 

verder ingegaan in het volgende hoofdstuk. 
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P~OLSGEBIED UITGELICHT aansluiting op de stad 

a.37 opbouw bebouwing Polsgebied 

Voor de realisatie van dit nieuwe plan zijn drie uitgangspunten gehanteerd: 

_verankering van de havenhistorie; 

_verankering in de omgeving; 

_zichten. 

HAVENHISTORIE De havenhistorie komt op verschillende wijzen terug in 

het stedenbouwkundig plan. Ten eerste blijft de historische Brede Hilledijk 

gehandhaafd als belangrijkste ontsluitingsweg voor Katendrecht. Ten tweede 

blijven de vier evenwijdige stroken bebouwing behouden. Deze vier stroken zijn 

twee aan twee gegroepeerd: ten noorden en ten zuiden van de Brede Hilledijk. 

De twee noordelijke worden de Rijnhavenstroken genoemd, de zuidelijke twee 

de Maashavenstroken. De stroken zijn in dwarsrichting doorsneden zodat 

er veel relaties, zichten en interacties ontstaan tussen de straatjes, kades 

en Brede Hilledijk. De verspringingen in de straatjes zorgen ervoor dat het 

binnengebied een eigen omsloten identiteit krijgt. Hierdoor ontstaan er plots 

van verschillende afmetingen, net zoals het oude Katendrecht. 

De nieuwe bebouwing van het Polsgebied bestaat uit plinten, basementen en 

accenten [a.37). In de plinten komen stadswoningen, entrees, bedrijven en 

voorzieningen. In de basementen moeten stadswoningen, appartementen, 

kantoren en collectieve voorzieningen [daktuinen, gemeenschappelijke 

ruimtes, kinderdagverblijven, sportfaci liteiten) komen. Elk basement heeft een 

of meer accenten. De accenten bevatten woningen of kantoorruimtes . 

accenten: wonen/kantoren 

basement: collectieve voorzieningen, 
' appartementen, stadswoningen, kantoren 

plint: stadswoningen, entrees, bedrijven, 
voorzieningen 

Ten derde is de historische bebouwing een belangrijk punt. De maat en 

schaal van de bestaande [monumentale) bebouwing, het pakhuis Santos en 

het Codrico complex, zijn maatgevend voor de maat en schaal van de nieuwe 

bebouwing (a.38]. 

Hierdoor heeft de nieuwe bebouwing de volgende hoogtes gekregen: 

_ wandgebouwen in noordelijke strook: 35 meter; 
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a.38 historische bebouwing maatgevend 

a.39 hoogtes bebouwing Polsgebied > 

Impressie Polsgebied » 

a.40 achter elkaar schuivende bebou

wing Maashavenzijde met referentie 

Meneba complex aan overzijde 

Maashaven 

_Santosstrook: plint/basement maximaal 18 meter, accenten 63 meter; 

_Breierstrook: plint/basement maximaal 25 meter, accenten 63 meter; 

_Maashavenstrook: plint/basement maximaal12 meter, accenten 48 meter). 

De maten 12, 18 en 25 meter zijn niet terug te vinden in de historische 

bebouwing [a.39]. Het zijn de accenten en wandgebouwen die refereren 

naar de historie. De schaal van de historische bebouwing is terug te vinden 

in het nieuwe plan. De gebouwen hebben een plot die gelijkwaardig is aan 

die van de oude opslagloodsen en monumentale bebouwing. Tevens zijn de 

gebouwen [in de noordelijke twee stroken) gelegen in dezelfde rooilijn als de 

monumentale bebouwing . 

OMGEVING Het gebied maakt deel uit van zowel de Maas- als de Rijnhaven. 

De Maashaven is een zeer groot waterbekken, waar aan de randen clusters van 

bebouwing oprijzen. Deze clusters bestaan uit allerlei soorten bouwvolumes 

bij elkaar en krijgen door de groepering een enorme monumentaliteit. Dit is 

basis geweest voor de twee stroken in het Polsgebied aan de Maashavenzijde 

waarbij de gebouwen achter elkaar zijn geplaatst, waardoor ditzelfde beeld 

ontstaat [a.40). 
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a.41 oprijzende silo's achter wandge

bouw aan Rijnhavenzijde met referen

tie Codrico complex 

a.42 Prominente positie Santos 

De Rijnhaven heeft twee verschillende zijden: havenbebouwing van wanden 

met daarachter oprijzende silo's aan de zijde van Katendrecht en verticale 

kantoortorens aan de kant van de Wilhelmina pier. Het Polsgebied van Katen

drecht wordt onderdeel van het havenlandschap en krijgt daardoor aan de 

Rijnhavenzijde de compositie van wanden daarachter oprijzende silo's [a.41). 

ZICHTEN Om het gebied met al het water en de havenactiviteiten te ervaren 

is zicht op de havens belangrijk. Dit betekent veel doorsnijdingen naar 

de kade toe en een oriëntatie van de gebouwen op het uitzicht. De positie 

van de accententen wordt afgestemd om het zicht op de zo min mogelijk 

te belemmeren. De bebouwing is zo geplaatst dat de achtergelegen 

gebouwen hoger zijn dan diegene die aan de kade staan, waardoor ook 

vanuit de achterliggende gebouwen zicht is op de havens, het zogenaamde 

'tribune-effect'. Hiermee voegt het Polsgebied zicht in landschap van de 

grote havenbekkens. 

De stroken zijn in de dwarsrichting doorsneden zodat er veel relaties, zichten 

en interacties ontstaan tussen de straatjes, kades en Brede Hilledijk. De 

straatjes liggen niet in elkaars verlengde, op één zichtlijn na. Deze zichtlijn, in 

het hart van het Polsgebied, verbindt het Luxertheater met de Maashavensilo. 

De verspringingen zorgen ervoor dat het binnengebied een eigen omsloten 

identiteit krijgt. 

Pakhuis Santos heeft binnen de bebouwing een prominente positie. De 

omliggende bebouwing is op een zodanige manier geplaatst of kent zodanige 

overstekken dat Santos vanaf de overzijde van de Rijnhaven of vanaf de 

Maashaven op maaiveldniveau zichtbaar is [a.42). Echter hierdoor is Santos 

ook een belemmering bij het zichtbaar maken van de breedte van het eiland 

en de havenactiviteiten. 

CONCLUSIE De bedoeling van de twee noordelijke stroken is dat er twee 

wandgebouwen komen te staan met daarachter oprijzende silo's. Dit komt 

ook inderdaad terug, op Santos na. Verder is het erg belangrijk om de 

havenactiviteiten zichtbaar te maken. Santos is hierbij een belemmerende 

factor, omdat het een zichtlijn over de breedte van het eiland doorbreekt. 
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FUNCTIES tijdel ijk en definitief 

a.43 Prominente positie Santos 

a.44 Koppeling wandgebouwen ECC > 

Impressie Santos tussen wandgebou

wen» 

Aan de hand van de stedenbouwkundige analyse wordt de definitieve functie 

van het gebouw vastgesteld. Dit wordt het uitgangspunt voor het bepalen 

van de tijdelijke functie. De definitieve functie is immers het belangrijkste 

onderdeel van het ontwerp. 

DEFINITIEVE FUNCTIE Santos is gelegen aan een plein als onderdeel van het 

Rondje Rijnhaven. Mensen worden tijdens dit rondje aangezet om het plein 

op te lopen, door de zichtlijnen [a.43]. Op een dergelijk plein is het gewenst 

dat mensen hier even kunnen rusten. Vanaf het zuidelijke gedeelte van het 

Polsgebied is er ook een zichtlijn op Santos. Van hieruit worden de mensen ook 

aangetrokken het plein te bezoeken als het een juiste functie daartoe heeft. 

Een horecafunctie [café/restaurant] zou hiervoor een goede optie zijn. 

Buiten dit is Santos de koppeling tussen de twee wandgebouwen, waarin het 

European China Centre [ECC) is gefaciliteerd [a.44]. Deze twee gebouwen 

faciliteren in het nieuwe plan de volgende onderdelen: hotel, kantoren, 

winkels, appartementen, een restaurant en een Chinese tuin. Dit is slechts de 

eerste fase van het ECC. Functies die in de volgende fase bij het ECC moeten 

worden gebouwd zijn een café/restaurant [één is niet voldoende], cultuur 

en congresfaci liteiten [4750m2], ruimte voor educatie (5750m2) en tijdelijk 

verhuurbare kantoorruimten [SOOOm2]. Een unieke mogelijkheid om Santos 

hier voor in te zetten. Maar is dit niet veel te laat omdat Santos pas in 2028 

vrij komt? 

Deze functies kunnen tijdelijk worden opgevangen door het stoomschip De 

Rotterdam. Dit schip heeft onder andere een congrescentrum en de tijdelijk 

te huren kantoorruimten. Functies die het ECC nog vraagt. Doordat het schip 

verdwijnt tussen 2023 en 2030 gaan deze functies in het gebied verloren. 

Santos kan deze dan opvangen en het ECC er vanaf 2028 mee aanvullen. 
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a.45 restaurant en techniek 

a.46 restaurant, techniek en congres 

a.47 restaurant, techniek, congres en 

business units 

Om te bekijken of de functies qua oppervlakte in het gebouw passen is een 

simpele berekening gemaakt. Het gebouw heeft een bruikbaar oppervlak van 

circa 7400m2 inclusief de kelder. Wanneer het gebouw globaal wordt ingedeeld 

komt op de begane grond de horeca functie [1075m2) en de techniek in de 

kelder [zie a.45). Uitgaande van de gebouwtypologie [gesloten, donker 

gebouw] is een congrescentrum de beste optie. Met de benodigde 4750m2 

worden er vier verdiepingen gevuld. Er blijft dus nog ruim 1500m2 over [a.46). 

Om de overige vrije ruimte in te vullen, komt de andere functie er bij die vrij 

komt met het verdwijnen van de SS Rotterdam en nog wordt gevraagd door 

het ECC, de business units. Kantoorruimten van verschillende afmetingen 

die tijdelijk [van minimaal één tot maximaal vijf jaar] te huur zijn. Voor het 

ECC wordt hiervoor een oppervlakte van 5000m2 gevraagd. Te veel voor de 

restruimte die Santos nog biedt. Een uitbreiding is dus noodzakelijk. Er zouden 

vier verdiepingen bij moeten komen van gelijke afmeting [a.47). Er zijn verder 

geen functies die het ECC vraagt die kleiner zijn en wel in Santos passen. 

Dus business units zijn wat dat betreft de beste optie. Wanneer er louter 

business units in worden geplaatst en geen congrescentrum zou eveneens een 

restruimte ontstaan. Dit is dus ook geen optie. 

Doordat het gebouw nabij het metrostation is gelegen en er een parkeergarage 

om de hoek is, is het voor grote groepen mensen en buitenlandse bezoekers 

[de groepen die gebruik gaan maken van het gebouw] makkelijk te bereiken. 

Buiten dit zijn het functies die geen groene omgeving behoeven en daardoor 

aansluiten op de omgeving. Kortom, de definitieve functies zijn als volgt: een 

café/restaurant, een congrescentrum en business units. 

TIJDELIJKE FUNCTIE De tijdelijke functie moet zoals eerder gesteld onderdeel 

worden van de Olympische Spelen. Allereerst is er gekeken welke sportfunctie 

in het gebouw kan worden gehuisvest. Vanwege de afmeting van het gebouw 

komen alleen de kleinere binnensporten [qua toeschouwersaantal] in 

aanmerking: 

_badminton [5000 toeschouwers]; 

_boksen [6000 toeschouwers]; 

_gewichtheffen [5000 toeschouwers); 

_judo [6000 toeschouwers]; 

_schermen [voorronde 2000, finale 4000 toeschouwers]; 

_taekwondo [5000 toeschouwers]; 

_tafeltennis [5000 toeschouwers]; 

_worstelen [6000 toeschouwers]. 
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t.OS percentage van gevraagde toe-

schouwerscapaciteit dat gehaald kan 

worden per sport 

Hierbij is bekeken wat de officiële veldafmetingen zijn volgens de verschillende 

sportbonden en of het bijbehorend aantal toeschouwers in het gebouw 

kan worden gehuisvest. In het onderstaande schema is uiteengezet welk 

percentage van het gevraagd aantal toeschouwers kan worden behaald per 

sport. 

gevraagde maximale cap. 
capaciteit (één trlbunering) percentage 

badminton 5000 2280 45,6 
boksen 6000 2340 39,0 
gewichtheffen 5000 2736 54,7 
judo 6000 2000 33,3 
schermen 2000 (voorrr.) 2464 123,3 

4000 (finale) 2464 61,6 
taekwondo 5000 2000 40,0 
tafeltennis 5000 2340 46,8 
worstelen 6000 2340 39,0 

Uit dit korte onderzoek kunnen de volgende zaken worden geconcludeerd: 

_alle sporten kunnen qua veldafmeting in het gebouw als de kolommen 

worden weggehaald; 

_voor de sporten badminton, judo, taekwondo, tafeltennis en worstelen 

worden echter meerdere velden naast elkaar gevraagd. In Santos is dit niet 

mogelijk; 

_wanneer het sportveld tussen de kolommen moeten worden geplaatst, is 

schermen de enige sport die mogelijk is; 

_percentueel gezien kan de gevraagde capaciteit het best worden voldaan bij 

het schermen; 

_kortom, schermen is de beste optie om als sport in het gebouw toe te passen, 

zowel qua afmeting van het veld als de toeschouwerscapaciteit 

Wanneer deze sport in Santos wordt geplaatst, met als uitgangspunt de 

beschikbare oppervlakte die door de definitieve functie wordt gecreëerd, 

blijven er twee verdiepingen [2150m2) leeg. Dit kan natuurlijk altijd worden 

opgevuld met nog meer tribunes. Maar dit is niet gewenst, omdat de sport 

in deze regio niet populair is, waardoor de tribunes leeg zullen lijken. Het is 

ook niet mogelijk om nog een sport in het gebouw te plaatsen dat deel uit 

gaat maken van Santos en daar de omliggende gebouwen bij te betrekken. 

Omdat de Olympische Spelen een hoog toeschouwersaantal kennen en de 

meeste mensen met het openbaar vervoer komen, zou het metrostation 

Rijn haven, het enige OV-punt dat op loopafstand is gelegen, te klein zijn. Een 

opwaardering van dit station is mogelijk, maar niet gewenst. Na afloop van 

de Spelen zou een dergelijke grote capaciteit van het station veel te groot zijn 

voor de omgeving. Buiten dit is een directe treinverbinding bij een Olympische 

locatie die een groot aantal sporten situeert ook gewenst. Bij Katendrecht is 

dit onmogelijk. 
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Omdat een sportfunctie dus af valt, is gekeken of een ondersteunende functie 

[mediacentrum, olympisch dorp] mogelijk is. Dit heeft echter alleen maar 

nadelen: 

_Santos is te klein; 

beide nevenaccommodaties moeten zijn gelegen in het Olympisch hart 

[Stadionpark) waar onder andere het Olympisch stadion is gelegen; 

_het Olympisch dorp heeft in de directe nabijheid verschillende [groene] 

trainingsfaciliteiten nodig. Uit de analyse van het stedenbouwkundig plan is 

gebleken dat de groenvoorzieningen in het westen van Katendrecht worden 

gesitueerd en niet in het Polsgebied; 

_de OV-verbindingen voldoen niet aan de eisen. 

Vervolgens is gekeken naar een logiesfunctie. Het is een functie die in eerste 



~ER 

a.481ndeling hotel 

opzicht goed zou kunnen in Santos qua gebouwafmeting, stramien maat, vrije 

hoogten en dergelijke. En doordat er tijdens de Spelen een grondig te kort 

is aan hotelkamers kan het gebouw niet groot genoeg zijn [a.48]. Ook qua 

locatie is deze functie kansrijk in Santos [goede verbinding met Stadionpark en 

centrum). Het enige minpunt van Santos is de gebouwtypologie: de gesloten 

gevels van het pakhuis. Buiten de Olympische Spelen is een hotel niet logisch 

in Santos. Er wordt weliswaar wel een hotelfunctie gevraagd bij het ECC, maar 

dit wordt al gerealiseerd in de twee gebouwen die aan de rand van de haven 

komen te staan. 

Kortom, een hotelfunctie tijdens de Olympische Spelen is de beste optie voor 

Santos. Omdat er met name een grondig te kort is aan vijfsterrren hotels wordt 

dit de tijdelijke functie. 
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!_ oNDERZOEK veranderbaarheid 

Er is reeds veel onderzoek naar veranderbaarheld of flexibiliteit gedaan. Om 

niet opnieuw het wiel uit te vinden, zijn verschillende projecten die hierop 

gericht zijn geanalyseerd. Van herbestemmingsprojecten zoals het St. Jobsveem 

van Mei architecten tot de flexibele binnenwanden van het Schröderhuis van 

Rietveld. Ook zijn er verschillende bouwproducten en afstudeerprojecten 

bekeken op het gebied van flexibiliteit [a.49). 

Pokhuls Amsterdorm, Meo;w on llon 5chooten (199!] 

a.49 selectie van geanalyseerde projec-

ten en bouwproducten 

a.SO plattegrond en doorsnede ideaal 

gebouw 

Dit onderzoek is verdeeld in vijf categorieën: draagstructuur, huid, enscenering 

[binnenwanden e.d.), dienende elementen [toiletten, leidingen e.d.] en 

ontsluiting. Per categorie is aangegeven of het onderdeel is van het kader 

van het gebouw [het permanente/onveranderbare) en welke oplossingen 

en conclusies er zijn getrokken uit eerder onderzoek met betrekking tot 

flexibiliteit. Al deze conclusies zijn weergegeven in de kolom 'conclusies reeds 

gedaan onderzoek t.b.v. flexibiliteit' in het schema op pagina 72. In de kolom 

'referenties' staat aangegeven welke projecten zijn geraadpleegd. 

IDEAAL GEBOUW Vervolgens zijn alle uitkomsten van deze studie uitgezet in 

het ideale gebouwvoor de in Santos beoogde functies. Er is hierbij onder andere 

gekeken naar wat de ideale stramienmaat is, de beste indeling en ontsluiting 

enzovoorts. Hieronder is een plattegrond en doorsnede weergegeven van het 

ideale gebouw [a.SO]. 

480014800 

I 

j 

i -ad.-

1 .,.",..,._ 

t 
I ~1 

t 
Rel: 3,0 

!!!!! 

I 



DraaiStructuur 

Huid 

Enscenering 

Dienende elementen 

RoutlnJ 

Hieruit is geconcludeerd dat een gebouw dat in eerste instantie wordt gebruikt 

als hotel en daarna wordt omgezet tot business units en congrescentrum het 

best als volgt opgebouwd kan worden: 

_schijfvormig met kolommenstructuur in stramienmaat van 5400x4800mm; 

_geen kolommen op horizontale stramien, zodat een maximaal polyvalente 

ruimte ontstaat. De polyvalente ruimte is een ruimte die geen bouwkundige 

elementen bevat, waardoor het door zijn vorm en afmeting uitnodigt op 

verschillende manieren gebruikt te worden; 

_verkeersruimte rondom polyvalente ruimte. Dit maximaliseert de 

indelingsvrijheid; 

_gevel volledig van glas: maximaal daglicht en het is eenvoudiger een glazen 

gevel dicht te zetten dan een gesloten gevel open te maken; 

_een tweede-huid-façade zorgt voor aangenaam klimaat verkeersruimte en 

goed klimaat in de polyvalente ruimte. 

IDEALE GEBOUW VS SANTOS Al deze punten zijn uitgezet tegen Santos, 

waarbij de plus- en minpunten zijn weergegeven [t.07). Deze punten zijn ook 

opgenomen in het schema op pagina 72 onder de noemer 'pluspunten' en 

'minpunten'van Santos. 

ldeaal1ebouw t .b.v. veranderbaarheld 

_Schijfvorml11ebouw 

_Kolom menstructuur 

_Geen kolommen in polyvalente ruimte 

_Geen dra1ende binnenwanden 

_Geen dra1ende 1evels 

_Draa1structuur kan uitbreidin1ln de hoogte aan 
_ Vloerbelasting minimaal 5 kN/m2 

_Volledig van glas 
_Equivalente daglichttoetreding minimaal7% 

_Gebouw in hoogte uitbreidbaar 

_Re minimaal 3,0 

_Geen dragende binnenwanden 

_ VeiWijderen binnenwanden zonder bouwkundige ingrepen 

_Vrije hoogte minimaal2600mm 

_Gelegen buiten polyvalente ruimte 

_Horizontale leidingen opnemen in vloeren 

_Zones ereeren voor horizontale leidingen 

_Door ontwerp minimale installaties nodig 

_Gelegen buiten polyvalente ruimte 

_ Verkeersruimte minimaal1700mm breed 

Veranderbaarheld Santos 

_Vierkant gebouw {32x34m) 

_Kolom menstructuur 

_Kolommen op stramien 5300x4220mm 

_Geen dragende binnenwanden 

_Dragende gevels 

_Onbekend 
_ Vloerbelasting minimaal12 kN/m2 

_Volledig massieve zijgevels, VOO'Ievels 21% gevelopening 
_Equivalente daglichttoetreding 4,4% 

_Gebouw in hoogte uitbreidbaar 

_Re varieen van 0,3 tot 1,04 

_Geen dragende binnenwanden 

_Geen binnenwanden aanwezig 

_Vrije hoogte minimaal 299Smm 

_Gelegen binnen polyvalente ruimte, verwijderen mag 

_Houten vloeren zonder leidingen 

_Houten vloeren 

_onbekend 

_Geen routing aanwezig, venicale stijgpunt in polyvalente ruimte 

_Geen bestaande verkeersruimte aanwezig 

t.07 vergelijking ideaal gebouw met 

Santos ONDERZOEK Door alle tekortkomingen van Santos wordt duidelijk welke 

zaken nog niet onderzocht zijn. Dit zijn zaken die specifiek gelden voor Santos, 

maar ook voor veranderbaarheid of flexibi liteit in het algemeen. Neem 

bijvoorbeeld de enscenering. Het Rietveld Schröderhuis wordt vaak gezien als 
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een inspiratiebron voor de flexibele plattegrond. Schuifwanden zijn toegepast 

voor de veranderbaarheid van de ruimtelijke ervaring. Oeverschillende functies 

krijgen tijdelijk meer ruimte als de schuifwanden worden opengeschoven. De 

draai- en schuifdeuren zijn niet willekeurig te verplaatsen of weg te nemen. 

Ze zijn slechts te verplaatsen binnen een vast patroon. Goed beschouwd is 

er weinig aanleiding om de woonverdieping op verschillende manieren te 

gebruiken want alle functies hebben toch een vanzelfsprekende plek gekregen. 

Er is geen polyvalente ruimte. 

Het Multifunk gebouw van ANA-architecten kent wanden die verwijderbaar 

zijn wanneer de verandering van de functie dat vraagt. Dit zijn metalstud 

wanden. Hier zijn echter bouwkundige ingrepen voor nodig om ze te plaatsen, 

te verwijderen en de sporen er van uit te wissen. Dit is eigenlijk niet wat beoogd 

wordt bij Santos. Er moet hier een systeem worden gecreëerd waarbij bij de 

plaatsing en verwijdering geen bouwkundige ingrepen nodig zijn en waarbij 

polyvalentie kan worden verkregen zonder dat er een vanzelfsprekende 

indeling ontstaat. 

In het schema op de volgende pagina is weergegeven op welke gebieden dit 

afstuderen qua veranderbaarheid of flexibiliteit wordt gericht. Waar moet 

rekening mee worden gehouden en wat is vanzelfsprekend? Dit heeft tot 

onderzoeksvragen geleid die specifiek voor Santos gelden onder het kopje 

'onderzoek t.b.v. dit project' en onderzoeksvragen voor flexibiliteit in het 

algemeen, hetgeen onder het kopje 'tekortkomingen in bestaand onderzoek' 

is opgenomen. 



Laa1 Onderdelen van Sintos Onderdeel Condusles reedsaedane on-

derzoek t.b.v. veranderbaarheld 

Draaastructuur Consoles, lietijzeren kolommen Ja, aeinte- .OVermaat zOf'll: voor pachfktheid 

Huid 

Enscenerln1 

Dienende 

elementen 

en liuers, houten balken, bak- areercl ka- voor meerder1 functies 

stenen draaende aevels, beton- der met 

vloer kelder en beaane arond- huid 

vloer 

.Stramienmnt kiezen die&eschikt 

is voor alle~~~! functie! 

.Kolommenstructuut zorat voor 

malCimale vrije lndeelburflald 

.Schijfvormi&aebouw 

.Herbestemminc: kleine 10npasslnpn 

worden ledaan Indien nodit voor 

nleuM functle(s) 

Massieve bakstenen aevel, hou- Ja,aeinte- .Huid moet voor voldoende daallcht-

ten dak, betonnen keldervloer greercl ka- toetredlna ZOIJen voor verschillende 

dermet 

draal

structuur 

Houten binnendeuren en bak- Nee 

stenen wanden t.p.v. trappen

hulzen, plafond is balkenlaaa 

met houten vloer 

Toiletten Nee 

.Troppenhulzen V001J..,.Io,llft8n NH 

toe.ang tot aebouw middels laad

deuren en deur bij trappenhuis op 

ma~ivekJniveau 

.Geen routina: door 1•bouw zelf 

functies 

.lsobotlewNrdo huid is pschlkt 

voor olie beoosdoluncties 

.Herbestemmina:: i narepen in aevel 

en dak worden aedaan t.b.v. het 

verkrij1en van diillicht/uitbreidinl 

. Veranderbare indelin1 middels 

dr.~aiende panelen en schuWwanden 

Y•IJt ~te minimooi 2600mm 

.Plaatsing van schachten buiten poty

valente ruimte/reeds scMchten aan

brena:en l,fCCif to•kllf"rlL~illl l'•iutct ittl; 

.Leidl-rk o-men In aevels, 

vloeren en draaptructuur 

.Zones vloeren en wanden ereeren 

waarop vanaf anc. -nste plek 

leldl...-rk bn worden unpsloten 
.Afmetinpn afstemmen op de ae

~iddelde ~n1a1_~~~_2~fu~cties 
.Gebouw zo -rpen det er mini· 

mole Installaties nodit tijn 

.Moxlmale polyvalente•• ruimte behou

den door routin1 aan rand of buiten het 

aebouw teleaaen 

.Herbestemmina: &ebouwwaarde 

is belanarljker dan route 

·.av_",_~~JChtldaB 

t.OS samenvatting onderzoek veranderbaarheid 
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Tekortkomlnaen In 

bestaand onderzoek 

.Bouwkundite incropen 

zijn nodit om onscenerlnc 

untepassen 

.Functies krijaen bij schuif

wanden en draaiende pane

len een vanzelfsprakende 

plek 

.Uitpncspunt Is nieuwbouw 

,Uitpnppunt Is nieuwbouw 

Aleerneen onderzoek t.b.v. 

flexibiliteit 

Hoe bn een sys1eem worden 1• 

a.terd - ert>IJ biJ verw!Jderinl 

'"" bouwl<undlaelncrepen 
noditl lijn? 

Hoe kan polyv~lentie•• worden 

verkre1en zonder dat er een 

vast patroon en er een vanzetfspre

kendelndelln& onstaat? 



Pluspunt1n Santos 

t.o.v. v1randerbaarheld 

.Vloeren zijn pso:hlkt voor 

aNe functies 

.5antos r-ft kolommen

struttuur 

.GHn dreaendo binnenwanden 

11nwaz1&; huklila blnnenwan· 

den eenwudilvorwljderbaar 

Schachten eenvoud i& reali

seerbaar in houten vk>eren 

.Grote verdle~• 

.Grote verdlepinphooate 

.Gebouw kent 1rote open 

ruimten en aeen routin1 

Mlnpunten Santos 

t.o.v. veranderbaarheld 

.Maximale draockrooht bestoonde 

kolommen en pvels voor ultbrekllrc 

u onbekend 

.Kleine stramienmaat (S300x4220) 

.ora .. nde pvels zijn .,.ns 

.Kleine slramlenmut (5300x4220) 

Onderzoek t .b.v. dit ptoject 

.Passen de nieuwe tuneties In de 

stramienmaat? 

.Kunner1fmosen de 1evels worden 

openpbrolcen? 

.VIorbnt 1ebouw (30x32) .Hoe kunnen de functies in een 

~l~ant aebouw worden 'epla~tst? 

.Ve<Wijderen kolorr1fmakon van Hn .Kunnen bepaalde kolommen 

openirc In de 1evel r-tt pvolpn verwljdard worden? 

voor de knchtafdracht en belaJtinlen 

Referenties 

.Pakhuis Amsterdam (Meyer en Van Schooten, 1999} 

.St. Jobsvoorn (Mei architecten, 2007) 

.Pakhui5 Do Zwijaer (J. van Stilt, 20XX) 

.Whitney museum Now Yorlc (OMA, 20XX) 

. Verhoudint vloeroppervlak- filmen 

slechts 4,4" 

.Hoe kan voktoende dallicht worden .Pakhuis Amsterdam (Meyer an Van Schooten, 1999) 

.Onplloleerdo massieve huid 

.Gevels hebben draaende functie 

.Gevelafwertdna is draacstructuur 

.Gevels zovHI motelijk behouden 

.Houten vloeren, maufeva baksta-

nen muren hebben esthetische Wlllrde 

.Hioute n vloeren, musleve bekste-

nen muren hebben ostMtiso:he waarde 

.Houten vloeren, massieve bakste

nen muren 

.Gevels ..-ten zoveel moplijk be

houden blljvwn 

.Gevels moeten zoveel rnacelijk be

houden blijven 

voricre1•n In het bestaande 10bouw? .St. Jobsveem (Mol, 2007) 

.Pakhuis M .. storen (AWG, 20XX) 

.Hoe kan Sintos aan de minimala 

isolatieWilarden voldoen? 

.Hoe kan voktoende dallicht worden 

verkreaen in het bestaande 11bouw? 

W11r kunnen schachten het baste 

••plaatst worden? 

Hoe kan een maxim~le polyvalente 

ruimte worden verkrepn, zonder 

dot daarbij doaebouwwaardo 

wordt aarcetast? 
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.Multifunk (Lin&otto vastaood, ANA architecten,20XX) 

.Rietvold·Schroder hu iJ (Rietveld, 1924) 

.MuMunk (Lircotto vntaood, ANA architecten) 

.Zoet horbestemmen (P J. do Ruljtor, TU/e) 

.IDES...,Ioor 

.Intra+ vloer 

.2SkV (Mei on:hitecten, 2001) 

.Horbastommon KVL torrein (A. van Cruchten, llJ/o) 

.Nederl~nds p~viljoen H~nnover (MVROV, 2000) 

.Effenaar Eindhoven (MVRDV, 200S) 

.Mahlor 4 Amsterdam (Rafnl Vinoly, 200S) 

.Multifunk (llnaotto vast&oed, ANA architecten) 

.25kV (Molan:hitecten, 2001) 



a.Sl verankering in de omgeving: aanleiding tot verhogen Santos 
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Doorsnede A·A 1 .. _ 1 gebouw rijst op achter noor· 
~ delijke wandbebouwing 



CONCEPT aa nsluiting op omgeving 

VISIE Architectuur reageert op de omgeving. Het is de verbindende factor tus

sen de verschillende delen van een landschap. De informatie uit de omgeving, 

de context, leidt tot de vorm van het gebouw. 

Bij herbestemming is er een extra factor: het bestaande gebouw. Ook hierbij 

blijft gelden dat het gebouw de omgeving moet dienen. Het bestaande ge

bouw is hierbij een beginpunt, geen leidraad. Dit beginpunt wordt bepaald 

door de waardestelling, een overzicht van kwaliteiten die moet blijven behou

den of moeten worden teruggebracht omdat het een zinvolle bijdrage levert 

aan het zichtbaar maken van de oude functie. 

Kortom, de benadering van een herbestemmingsopgave is pragmatisch: de 

context van omgeving en gebouw samenbrengen tot een nieuw geheel, waar

door er specifieke gebouwen ontstaan die samensmelten met landschap, his

torie en nieuwe functie . 

POLSGEBIED ALS UITGANGSPUNT Voor het concept van het ontwerp zijn 

de drie belangrijkste uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan als uit

gangspunt genomen: 

_verankering in de omgeving; 

_zichten; 

_verankering in de havenhistorie. 

In de analyse van het stedenbouwkundig plan is naar voren gekomen is naar 

voren gekomen dat voor de strook waarin Santos is gelegen, geldt dat daar 

gebouwen staan die oprijzen achter de noordelijk gelegen bebouwing. Om 

te verankeren in de omgeving zou Santos verhoogd moeten worden tot een 

hoogte boven de 35 meter [a.Sl). 

Doorsnede B-B 1 1 Santos verhogen zodat het 
~ - - - ~ aansluit op de omgeving 

Een ander belangrijk punt dat is aangekaart in de analyse van het gebied is dat 

Santos een belemmerende factor is in het ervaren van de havens en havenac-
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Met zichtlijnen moeten de havens kunnen worden ervaren 

a.S2 zichten: aanleiding tot optillen uitbreiding 
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I 
~ D 

Doorsnede 8-8 In het nieuwe masterplan wordt Santos 
een ondergesneeuwd gebouw 

a.S3 verankering havenhistorie: aanleiding splitsing Santos 



tiviteiten. Het doorbreekt een zichtlijn over de breedte van het eiland. Om de 

zichtlijn af te maken, moet de uitbreiding van het gebouw worden opgetild. 

Doordat het meest zuidelijk gelegen gebouw in het Polsgebied in de zichtlijn 

een overstek heeft en 10 meter boven het maaiveld 'zweeft' kunnen ook in 

het zuidelijk deel de havens worden ervaren [a .52) . 

. ~. D 
i i 

Santos is een belemmering in de zichtlijn 
over de breedte van het eiland 

yjii] 
Doorsnede 8-8 

Doorsnede 8-8 

Doorsnede 8-8 Zichtlijn over Santos af maken om 
breedte eiland en havens te ervaren 

In de analyse van het gebouw is aangegeven dat Santos altijd het hoogste pak

huis was van het gebied dat vanuit vele punten van Rotterdam is te zien. In het 

nieuwe masterplan wordt Santos wat de hoogte betreft een volledig onderge

sneeuwd gebouw. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om Santos op te tillen tot 

boven de wandgebouwen en de nieuwe uitbreiding er onder te plaatsen. Dan 

is het vanuit het noorden duidelijk zichtbaar. Echter verdwijnt dan de zicht

lijn op het gebouw vanuit het zuiden. Daarom moet Santos in tweeën worden 

gesplitst met daar tussen de nieuwbouw. Hierdoor blijft de zuidelijke zichtlijn 

behouden en wordt het ook weer een pakhuis dat van grote afstand is te zien 

waardoor de havenhistorie wordt verankerd [zie a.53). 

Santos optillen tot hoogste pakhuis. Hier
door verdwijnt de zuidelijke zichtlijn op het 
oude deel. 

i 
Doorsnede 8-8 

D 
Santos in tweeën splitsen met daartus
sen nieuwbouw, waardoor zichtlijn blijft 
behouden en het vanuit het noorden van 
grote afstand te zien is. 

Santos wordt onderdee l van het European China Centre [ECC}. Eén van de 

wandgebouwen van dit centrum krijgt een groendak. Om een visuele verbin

ding te krijgen tussen de verschillende gebouwen van het ECC, moeten de ge

bouwen die hiervoor worden ingezet ook een groendak krijgen. In dit geschet

se scenario worden alle gebouwen ten noorden van de Brede Hilledijk ingezet 

voor het ECC [a.54). Omdat de daken van de basementen van de naastgelegen 
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Santos wordt onderdeel van ECC. Wandgebouw van ECC krijgt groen dak. 

a.S4 verankering In de omgeving: aanleiding splitsing Santos 



gebouwen van Santos tussen een groot hoogteverschil kennen, zwakt dit het 

beeld af. Doordat Santos de verbindende factor is tussen beide gebouwen, 

moet dit de zachte overgang creëren voor een goede visuele connectie (a.S4]. 

~afio: voor visuele connectie krijgen gebouwen van het ECC een groendak. 
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Grote hoogteverschillen t ussen Santos en 
naastgelegen gebouwen verzwakken visuele 
connectie. 
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_ ONTWERP doorgeefluik 

a.SS snoepgoed als metafoor 

a.S6 oorspronkelijke situatie Balengebouw > 

impressie nieuwe situatie» 

De belangrijkste punten die uit de waardestelling naar voren zijn gekomen, is 

dat het doorgeefluikprincipe behouden moet blijven [openingen aan voorzijde, 

gesloten zijgevels], dat extra openingen in de voorgevels mogelijk zijn voor 

het comfort van de gebruiker en dat de open plattegronden zoveel mogelijk 

behouden moeten blijven. 

SNEDE De grootste ingreep van Santos vindt plaats met betrekking tot 

de gevels. Deze zijn, samen met de draagstructuur, in het onderzoek naar 

flexibiliteit als het kader [het permanente) aangenomen. Voor het uit elkaar 

trekken van beide gebouwdelen is gekeken naar snoepgoed. Wanneer dit uit 

elkaar wordt getrokken brokkelt de harde buitenkant, het kader, af en zorgt het 

zachte binnenmateriaal voor een verrassende compositie [a.SS). 

Vrij vertaald naar Santos betekent dit dat wanneer het gebouw uit elkaar wordt 

getrokken de gevel afbrokkelt en er een verrassende compositie ontstaat 

in de uitbreiding tussen beide gebouwdelen. Dit uit elkaar trekken van het 

gebouw moet op een dergelijke wijze gebeuren dat mensen ook werkelijk 

ervaren dat het bovenste deel is opgetild. Om dit te realiseren is gekeken 

naar twee referentieprojecten. Bij de herbestemming van het Balengebouw 

in Enschede naar ontwerp van Office for Metropolitan Architecture [OMA) 

en archtiectenbureau SeArch is een snede in het gebouw gemaakt en zijn de 

bovenste twee verdiepingen ongeveer vier meter opgetild [a.S6). 

Wanneer in bovenstaande impressie de nieuwe situatie wordt bekeken lijkt 

het alsof het metselwerk bij één verdieping is weggehaald en vervangen voor 

een glazen gevel. Hieruit is totaal niet af te leiden dat het bovenste deel is 

opgetild. Het enige waar men het aan zou kunnen ervaren is dat de vloer van 

de nieuwe bouwlaag direct boven de onderliggende ramen is geplaatst. 

Een project waarbij wel duidelijk is dat de gevel uit elkaar is getrokken, is een 

vestiging van een Best store [soort Kijkshop) in de Verenigde Staten, naar 
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a.S7 Best store gevel uit elkaar getrokken> 

Best store gevels in elkaar geschoven » 

a.SB studles snede Santos 

ontwerp van Site architecture New Vork. De gevel van dit nieuwbouwproject 

is in horizontale richting uit elkaar getrokken [a.57), waardoor de toegang tot 

het gebouw ontstaat. Doordat het stuk gevel zo afgebrokkeld is en precies in 

het andere deel past, Is bij dit project duidelijk waarneembaar dat beide delen 

uit elkaar zijn getrokken. 

Voor Santos zijn verschillende opties bekeken voor de manier waarop de snede 

het best gemaakt kan worden: 

I 

w: ~ n ~ .. !1 n nnnn I :J 
JU --1. Rechte snede tussen verd1epmg 2 en 3: 

_lijkt alsof dit de originele hoogte is van 

het gebouw en er verdiepingen tussen

uit zijn gehaald [als bij Balengebouw). 

bmd 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I :~ """" ;~ n iïïi n 
I 

3. Rechte snede door ramen verdieping 3: 

_door doorsnijding ramen en deuren is 

het duidelijk dat een deel Is opgetild, 

maar kan ook de suggestie wekken dat 

daar verdiepingen zijn weggehaald. 
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~ 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 

_duidelijk dat het gebouw uit elkaar Is 

getrokken, maar 'efteling gevoer; 

_lastig te detailleren en uit te voeren. 

4. Rechte snede met hoogteverschillen: 

_door doorsnijding ramen en deuren is 

het duidelijk dat een deel is opgetild; 

_doordat de gevel precies in elkaar past 

wordt optilling versterkt. 



a.59 ontwikkeling nieuwbouw 

Gekozen is om optie 4 'rechte snede met hoogteverschillen' toe te passen bij 

Santos. Door een subtiele verspringing die aan boven- en onderzijde gelijk is, 

moet duidelijk worden dat het gebouw uit elkaar is getrokken. 

UITBREIDING De uitbreiding tussen beide delen moet de verrassende 

compositie worden. Om aansluiting te maken op het bestaande gebouw 

worden bestaande kenmerken van het gebouw overgenomen. Zo worden 

de gevellijnen overgenomen van het gebouw en wordt ook bij dit deel het 

doorgeefluik gecreëerd, maar dan op eigentijdse wijze en afgestemd op de 

omgeving [a.59). 

_gevellijnen worden overgenomen van het 

bestaande gebouw; 

_de gevel is volledig van glas [uitkomst 

onderzoek ideale gebouw]. 

_uitstekende delen en insnijdingen In het 

nieuwe deel, waardoor een verrassende 

compositie ontstaat 

_opening creëren waardoor de zichtlijn 

wordt af gemaakt 

_een roltrap door de opening zorgt er voor 

dat mensen het gebouw in worden ge 

trokken en de zichtlijn ook daadwerkelijk 

kan worden af gemaakt 

Door openingen in de voorgevels te maken en daar doorheen een route te 

plaatsen, ontstaat er een doorgeefluik van het zicht voor het menselijk publiek 
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maliën geven gebouw ______ _ 

een gesloten uiterlijk 

opening in gebouw 
voor af maken zichtlijn 

a.60 impressie ontwerp 

a.61 nieuwe situatie 

__________ ·ve•~prl~l~"' ilnsnede 

versterkt beeld dat 
gebouw uit elkaar is 
getrokken 

, ·~------------- roltrap neemt belemmering weg voor be· 
treden gebouw op verdieping 3 en zorgt 
voor route door opening gebouw 



a.62 doorsnede A-A > 

zicht op Rijnhaven [1) » 
zicht op Maashaven [2) »> 

a.63 Zollv~r~in Essen, OMA (2000) > 

open roltrap fietspad Nijmegen » 

over de breedte van het eiland [a.62]. Hiermee sluit de uitbreiding qua 

symbolische waarde aan op het bestaande deel. 

De reden dat er gebruik is gemaakt van roltrappen, is dat het een uitnodigend 

gebaar maakt en mensen geen kracht kost om het gebouw op die hoogte 

[12 meter] te betreden, net zoals bij het Zollverein in Essen [a.63]. Door in 

tegenstelling tot dit project een open roltrap te creëren [zie a.59, open roltrap 

fietspad Nijmegen] en het zo te situeren dat wanneer het gebouw vanuit het 

noorden wordt bezocht, de meeste mensen zullen vanaf deze kant komen, 

meteen in het zicht is [zie a.57], krijgt de roltrap een meer openbaar karakter 

en is het minder belemmerend om het te betreden. Door ze rood te maken 

wordt duidelijk de route naar boven aangegeven. Tevens refereert dit naar een 

Chinees tintje aan het nieuwe onderdeel van het European China Centre. 

Met deze roltrap komt men op verdieping drie, waarde ingang voor de 

business units het congrescentrum is gelegen. Bij de tijdelijke functie geldt dit 

ook als entree. De entree voor het restaurant is op maaiveldniveau gelegen. 

Het restaurant is middels een zeer minimalistische trap bij de groene deur, in 

het zicht wanneer men vanaf het noorden komt, gelegen [a.61, a.64]]. 

Voor de glazen gevel komt een maliën afwerking. Hiermee wordt verder 

aansluiting gezocht met het bestaande gebouw. In eerste instantie komen 

maliën qua kleur al redelijk overeen met het metselwerk. Maar buiten dit zorgt 
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a.64 referentie maliën: Synagoge Mun

chen, Wandel Hoeter Lorch [2008] > 

impressie maliën in Santos gevel » 

het er ook voor dat het gebouw vanaf de buitenkant gezien relatief gesloten is 

[a.60). Door de uitkragingen is echter wel de menselijke maat af te lezen, net 

zoals dat de menselijke maat bij het bestaande gebouw is af te lezen door de 

ramen in de voorgevels. De zijgevels zijn volledig bekleed met maliën, zodat 

ze ook in het nieuwe gedeelte gesloten lijken en het doorgeefluik behouden 

blijft. Doordat de constructie er door heen zichtbaar is, is ook in de zijgevels 

de menselijke maat waar te nemen. Als referentie voor de maliën afwerking is 

de synagoge in Munchen naar ontwerp van architectenbureau Wandel Hoeter 

Lorch gekeken [a.64). 





















equiva lent 

Daglicht* Uitzicht* daglichtoppervlak* • Daglichtfactor•• • 

Definitieve functie - restaurant 

entree 0 0 niet vereist niet vereist 

bar 0 0 niet vereist niet vereist 

lounge 0 0 niet vereist niet vereist 

eettafels 0 0 niet vereist niet vereist 

keuken 0 0 niet vereist niet vereist 

opslag niet vereist niet vereist 
toiletten niet vereist niet vereist 

verkeersruimten (horizontaal) 0 0 niet vereist niet vereist 

Definitieve functie - business units 

kantoorruimten + + 2,5% 2,5% 

toiletten 0 niet vereist niet vereist 

opslag niet vereist niet vereist 

verkeersruimten (horizontaal) 0 0 niet vereist niet vereist 

verkeersruimten (verticaal) 0 0 niet vereist niet vereist 

Definitieve functie - congrescentrum 

zalen 40-50-60-70-130m2 0 0 niet vereist niet vereist 

zaal300m2 0 0 niet vereist niet vereist 

zaal 400m2 0 0 niet vereist niet vereist 

podiumzaallSO personen 0 0 niet vereist niet vereist 

auditorium 0 0 niet vereist niet vereist 

entree 0 0 niet vereist niet vereist 

toiletten 0 niet vereist niet vereist 
verkeersruimten (horizontaal) 0 0 niet vereist niet vereist 

verkeersruimten (verticaal) 0 0 niet vereist niet vereist 

Tijdelijke functie - hotel 
receptie 0 0 niet vereist niet vereist 

restaurant zie definitieve 

functie 

kamers + + 7% niet vereist 

conferentieruimten 0 0 niet vereist niet vereist 

fitnessruimte 0 0 niet vereist niet vereist 

opslag niet vereist niet vereist 

kantoorruimtes + + niet vereist niet vereist 

verkeersruimten (horizontaal) 0 0 niet vereist niet vereist 
verkeersruimten (verticaal) 0 0 niet vereist niet vereist 

• - niet gewenst 0 onafhankelijk + noodzakelijk 

• • volgens Bouwbesluit 

••• volgens SBR - Daglicht in het ontwerp van utiliteitsgebouwen 

t.09 eisen daglicht en uitzicht 
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__ UITWERKING doorgeefluik 

business units 

business units 

definitieve functies als uitgangs

punt: 

_ruimten die daglicht en uitzicht 

eisen aan voorgevels; 

_midden: ruimten die geen dag

licht en uitzicht eisen. 

a.65 grove indeling plattegrond 

verticale stijgpunten en toiletten aan 

zijgevel: 

_behoeven geen daglicht en uitzicht; 

_maximale openheid plattegronden; 

_aparte verkeersruimte per functie. 

a.66 verticale stijgpunten 

Hoe kan een gesloten gebouw dat bestemd was voor de opslag van goederen 

worden getransformeerd tot een aangename verblijf- en werkplek voor 

kantoorpersoneel en congresbezoekers? Dit is de vraag die centraal staat 

bij het onderwerp daglicht. Er is bewust gekozen om alleen de definitieve 

functies op te nemen in deze vraag, omdat deze het uitgangspunt zijn bij het 

ontwerp. Vervolgens is gekeken of de tijdelijke functies hierop kunnen worden 

ingevuld. Omdat daglicht zo belangrijk is in het ontwerp is dit de basis voor de 

uitwerking van plattegrond en gevel. 

DAGLICHT EN PLATTEGROND Op nevenstaande pagina zijn de eisen 

qua daglicht van de verschi llende functies weergegeven in tabel t .09. 

Hierbij is gekeken naar welke ruimten in mijn visie en volgens de wet en 

ARBO-eisen daglicht en uitzicht behoeven. Aan de hand hiervan zijn de 

plattegronden en gevels ontworpen. Bij het ontwerpen is rekening gehouden 

met de Bouwbeslu iteis die bestaat op het gebied van daglicht [equivalente 

daglichtoppervlakte van een ruimte] en de daglichtfactor. Middels de 

daglichtfactor moet worden aangetoond dat het gebouw eenaangename plek is 

om te werken. Voor de hotelkamers is geen minimaal te behalen daglichtfactor 

gedefinieerd omdat de functie hoogstens twee maanden in het gebouw wordt 

gehuisvest. Buiten dat zij n de gebruikers overdag grotendeels niet aanwezig, 

omdat ze zich dan in de verschi llende sportaccommodaties bevinden. Omdat 

het hotel een vijf sterren classificatie moet krijgen, is conform de eisen van de 

Nederlandse Hotel Classificatie [NHC] wel een uitzicht per kamer verplicht . 

Bestaand gebouw 

Omdat uit de waardestelling naar voren is gekomen dat de zijgevels van Santos 

ges loten moeten blijven, zijn de plattegronden zo ingedeeld dat de ruimten die 

daglicht en uitzicht vereisen, de business units, aan de voorgeve ls zijn geplaatst. 

De ruimten die geen daglicht en uitzicht vereisen, de congresruimten, komen 

in het middendeel [a.65]. Door de verticale stijgpunten en toiletgroepen, die 

niet per se daglicht en uitzicht behoeven, aan de zijgevels van het middendeel 

te plaatsen [a .66] kunnen de business units over de hele breedte van het 

gebouw in de voorgevel worden geplaatst en blijft er een maximale open 

ruimte behouden [waardestelling: een open plattegrond is een kwaliteit 

van het gebouw die behouden moet blijven] . Elke functie krijgt zijn eigen 

verkeersruimte omdat bezoekers van het congresgedeelte niet gewenst zijn 

bij de business units. 
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'Meerdink, G; Rozendaal, E.C; 

Witteveen, C.J.E. [1988] Daglicht 

en uitzicht in kantoorgebouwen, 

Voorburg 

Farley, K.M.J; Veitch, J.A. [2001] A 

room with a view, NRC-CNRC p.6 

en p. 15 

Om~------------~ 
binnenwanden schuin plaatsen: 

_respecteert open plattegronden; 

_5,4m is minimale maat volgens 

ideale gebouw 

_6,0m is maximale afstand van een 

werkplek tot gevel 

a.67 schuine binnenwanden 

Om vast te stellen wat de maximale diepte is van de business units ten opzichte 

van de gevel is het uitzicht bepalend geweest. In diverse onderzoeken4 is naar 

voren gekomen dat de meeste mensen een goed uitzicht belangrijk vinden en 

dat slechte uitzichtsituaties aanleiding kunnen geven tot onvrede. Wanneer 

uitzicht aanwezig is stellen gebruikers van een gebouw dat, in volgorde 

van belangrijkheid, een goede binnenluchtkwaliteit, verl ichting en privacy 

belangrijk zijn. Echter wanneer er geen uitzicht aanwezig is verandert dit in 

respectievelijk een goede binnenluchtkwaliteit, uitzicht en licht. Daarbij is het 

zo dat uitzicht op de omgeving uitnodigt tot (onbewuste) 'ooggymnastiek'. De 

oogspieren zijn alleen in ontspannen toestand als ver weg wordt gekeken. Juist 

bij inspannende visuele taken als beeldschermwerk en lezen van papier kan zo 

nu en dan even weg kijken in het 'oneindige' zeer ontspannend en stimulerend 

werken. Bij de beoordeling van uitzicht dient aandacht te worden besteed aan 

de volgende punten: 

_afstand van een persoon tot de gevel; 

_de gezamenlijke breedte van de lichtopeningen in de ruimte; 

_hoogte van de borstwering in relatie tot het blikveld van een persoon; 

_privacy van de werkplek; 

_kwaliteit van het uitzicht. Goed uitzicht houdt in dat er vanaf de werkplek 

zicht is op: groen, de hemelkoepel en objecten die ver weg liggen. 

Werkplekken mogen volgens de ARBO-eis niet dieper dan zes meter vanaf de 

gevel zijn geplaatst. Dit wordt in het ontwerp als maximale diepte van een 

business unit aangehouden. In het onderzoek naar veranderbaarheid is bij het 

ideale gebouw naar voren gekomen dat de diepte van de units minimaal 5,4 

meter moet zijn. Dit wordt in het ontwerp aangehouden als minimale afstand 

tot de gevel. Er is bewust gekozen om de binnenwanden in de plattegrond 

schuin te laten lopen over de breedte van het gebouw van 5,4 naar 6 meter 

vanaf de gevel [a.67]. Hierdoor staan ze namelijk buiten het bestaande 

orthogonale patroon, waardoor het duidelijk moet zijn dat de binnenwanden 

nieuw zijn. Hierdoor worden de bestaande open plattegronden gerespecteerd. 

Door de binnenwanden, op de toiletgroepen na, volledig van glas te maken 

wordt het idee van open plattegronden nog eens versterkt. 

Nieuwbouw 

Voor het nieuwe gedeelte is de vierkante plattegrond van het oude Santos 

de basis. Deze wordt doorsneden in de noord-zuid richting om de zichtlijn 

over de breedte van Katendrecht af te maken. Tevens wordt het ook in de 

oost-west richting doorsneden om een visuele verbinding te krijgen tussen de 

verschi llende groendaken van naastgelegen gebouwen. Door per verdieping 

een andere doorsnijding te maken ontstaat de gevraagde verrassende 
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compositie. De schuine lijnen van de gevels zijn afgeleid van de binnenwanden 

van het bestaande deel. De verticale stijgpunten zijn vanzelfsprekend 

overgenomen van de plattegronden van het bestaande deel. In afbeelding a.68 

is een schematische ontwikkeling van een plattegrond van het nieuwe deel 

weergegeven. 

_vierkante plattegrond bestaand 

gebouw is uitgangspunt 

_doorsnijden noord-zuid voor 

zichtlijn door gebouw 

_doorsnijding oost-west voor con

nectie tussen groendaken 

_verticale stijgpunten overne 

men van bestaand deel 

a.68 ontwikkeling plattegronden uitbreiding 

_per verdieping andere doesnij

ding i.v.m. verrassende compositie 

_mlnmale diepte schijf 10,8m 

a.69 plaatsing verblijfsruimten 

Omdat dit deel volledig nieuw is, kan het worden ontworpen naar het idee van 

het ideale gebouw. De delen van de plattegrond waarin de verblijfsruimten 

moeten komen, worden schijfvormig met een diepte van minimaal 10,8 

meter [twee keer de stramienmaat van 5,4 meter). Vervolgens zijn hier aan 

de buitenzijde van het gebouw de verblijfsruimten geplaatst zodat er, zoals de 

ARBO stelt, uitzicht is op groen, de hemelkoepel en objecten die ver weg liggen 

[a.69). 

ruimten creëren met een diepte van mlni

maal 5400mm in orthogonaal patroon: 

_maat volgens ideaal gebouw 

_orthogonaal patroon is meest flexibel 

Doordat de bouwlagen met business units op een zodanige hoogte liggen 

dat ze bove':l de naastgelegen bebouwing uitsteken, is het uitzicht geen 

probleem [a.71). De verblijfsruimten hebben een diepte van minimaal 5,4 
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daglicht voor bovenste 

verkeersruimte congres 
geschikt voor bedrijfsstandjes e.d. 

-LJ.:2::1',..... toiletten business 
units 

lJ--~r---rr---====:::;r::::r?t==="1;- verkeersruimte 
als geluidsbuffer 

verticaal stijgpunt 
congres 

a. 70 doorsnede A-A 

plattegrond verdieping 2 > 

plattegrond verdieping 5 » 

tussen business 
unit en congres 

verticaal stijgpunt 
business units 
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diepte binnenwanden variëren 
van 5,4 tot G,Om 

J.::f::::l--- business units aan buitenzijde gebouw; 
congres aan binnenzijde 

verticaal stijgpunt 
congres 

r 

verticaal stijgpunt 
business units 



a. 71 doorsnede, zicht over naast

gelegen gebouwen 

'Dialux versie 4.9.0.0 [2011] 

meter conform het ideale gebouw. De binnenwanden zijn hierbij wel in een 

orthogonaal patroon geplaatst, omdat dit de meest eenvoudige bouwknopen 

oplevert en het meest flexibel is. Op de nevenstaande pagina is in de 

doorsnede aangegeven hoe de ruimtes in het gebouw zijn geplaatst en is het 

eindresultaat van een tweetal plattegronden weergegeven. In de bijlage zijn 

alle plattegronden opgenomen. 

-

J I 

-- I 

I 

DAGLICHT EN GEVEL Niet alleen de zijgevels zijn gesloten, in vergelijking 

met hedendaagse gebouwen zijn de voorgevels dat relatief gezien ook. Om te 

onderzoeken of de business units een aangename werkomgeving zijn, zijn er 

daglichtberekeningen gemaakt met het programma Dialux5
• Hierbij is er van 

uit gegaan dat een kantoorwerkplek een minimale daglichtfactor vereist van 

2,5% op bureauhoogte. Buiten dit is er ook gekeken of de groene laaddeuren 

in de voorgevels behouden kunnen blijven, zoals in de waardestelling is 

opgenomen. 

Op de volgende pagina is weergegeven welke mogelijkheden zijn onderzocht 

met daarbij de uitkomsten. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken: 

_voor alle opties wordt voldaan aan de equivalente daglichtoppervlakte van 

de beoogde tijdelijke en definitieve functies; 

_in het slechtste geval kunnen de bureaus maximaal 1,6 meter vanaf de gevel 

in de ruimte worden geplaatst. 

_de diepte van 5,4 meter kan alleen volledig worden benut als werkplek indien 

er een volledig glazen gevel is of er daglicht via het dak in de verkeerruimte de 

verblijfsruimten binnen komt; 

_wanneer de groene laaddeuren behouden blijven, is een groot deel van de 

kantoorruimte onbruikbaar als werkplek. Tevens wordt het uitzicht enorm 

beperkt. De laaddeuren moeten vervangen worden voor glaspartijen [zie a.74]. 
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optie 1 optie 2 optie 3 
equivalente daglichtopp. 10,8% equivalente daglichtopp. 10,8% equivalente daglichtopp. 7,5% 

optie 4 optie 6 optie 7 
equivalente daglichtopp. 19,5% equivalente daglichtopp. 41,3% equivalente daglichtopp. 31,2% 

a. 72 opt1~s berekeningen dag

lichtfactor 

gebruikte rekenwaarden: 

reflectiefactor metselwerk: 20% 

reflectiefactor plafond: 78% 

reflectiefactor vloer: 20% 

reflectiefactor binnenwand: 6% 

reflectiefactor glas: 6% 

transparantie glas: 90% [vervuilingsfactor 0.80] 

Optie Omschrijving 

1 Travee, twee ramen: 3,7x5,4m 

2 2x travee, vier ramen: 7,4x5,4m 

3 Gehele breedte gebouw, diepte 5,4m, t.p.v. ramen 

laaddeuren gesloten t.p.v. deuren 

4 Gehele breedte gebouw, diepte 5,4m, t.p.v. ramen 

laaddeuren als raam t.p.v. deuren 

5 Gehele breedte gebouw, diepte 5,4m, laaddeuren 

als raam, met daklicht in verkeersruimte 

6 Gehele breedte gebouw, diepte 5,4m, glazen gevel 

tot 2,2m hoogte 

7 Gehele breedte gebouw, diepte 5,4m, glazen gevel 

vanaf 2,2m hoogte 

8 volledig glazen gevel 
t.73 daglichtfactor per verdieping 
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Afstand tot gevel [m] 

verdieping waarbij OF > 2,5% 

1 en 8 1,6 

1 en 8 1,6 

1 en 8 1,6 

1 en 8 0 

1en 8 1,6 

1en 8 2,7 

9 5,4 

7 3,1 

2 3,7 

3,4, 5, 6 5,4 



• Farley, K.M.J; Veitch, J.A. [2001] A 

room with a view, NRC-CNRC p.6 

Aan de hand van deze conclusies is bepaald hoe de lijn van de snede moet 

lopen. Op verdieping 7 is ter plaatse van de business units de gevel 2,2 meter 

opgetrokken ten opzichte van de vloer [zie a.69, 70 en 11 optie 6) . Dit deel is 

de gevel volledig van glas. Op verdieping 2 is de snede zo bepaald dat vanaf 

2,2 meter boven de vloer tot het plafond de gevel van glas is [a.69, 70 en 71 

optie 7). Omdat privacy belangrijk is voor kantoormedewerkers• komt er een 

maliën gevelbekleding voor het glas. Hierdoor is er van binnen naar buiten een 

goed uitzicht, maar van buiten naar binnen beperkt. Daar waar geen uitzicht 

en daglicht nodig is worden de groene laaddeuren wel behouden [zie. a.70). 

a. 74 noordgevel 

a.75 westgevel 

bouwlaag waarbij kantoren ook via daklicht in ___ _ 
verkeersruimte daglicht verkijrgen [optie 5) 

groene laaddeuren behouden op punten waar 
geen daglicht of uitzicht nodig is ----

glazen gevel zorgt voor veel daglicht en goed 
uitzicht [optie 8) 

glas boven snede zorgt voor veel daglicht in 
achterliggende kantoorruimte [optie 7) 

kantoorruimtes verdieping 7 hebben glazen 
gevels tot 2,2m boven vloer [optie 6) 

glazen gevel zorgt voor veel daglicht en goed 
uitzicht [optie 8) 

glazen gevel vzv. maliën waarborgt privacy 
gebruikers 
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ter plaatse van laaddeuren mogen de 
werkplekken op maximaal2,7m van de gevel 
worden geplaatst 

ter plaatse van de ramen mogen de werkplek
ken op maximaall,6m van de gevel worden 
geplaatst [Neufert: bureau 1,6m breed) 

congresruimten die geen daglicht en uitzicht 
vereisen zijn in midden van het gebouw 
geplaatst 

a. 76 uitwerking daglichtfactor op verdieping 1 

zicht vanuit verkeersruimte door ramen t.p.v. 
laadddeuren 

de glazen binnenwanden zorgen voor open 
plattegronden waardoor er in het middendeel 
daglicht en uitzicht kan worden ervaren via de--- "*",.!",...!! 

gevels in de kantoren 

0~ 
~ · 

a. 77 uitwerking daglichtfactor op verdieping 9 
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1 nmmers, S. [2009] Detaillering 

van de daglichtopening 

• Meerdink, G; Rozendaal, E.C; 

Witteveen, C.J.E. [1988] Daglicht 

en uitzicht in kantoorgebouwen, 

V()()(burg 

a. 78 impressie vanuit business unit: 

donkere ruimtes verdieping 2> 

impressie vanuit business unit: 

witte binnenzijde gevels verdieping 2» 

Door de berekeningen is inzicht verkregen hoe de business units het beste 

kunnen worden ingedeeld: 

_de bureaus zijn op een zodanige wijze achter de gevel geplaatst, dat er vanuit 

de stoelen zicht is naar buiten, waardoor een goed uitzicht gewaarborgd 

wordt; 

_de werkplekken bevinden zich op een maximale afstand van de gevel zodat er 

minimaal een daglichtfactor van 2,5% is; 

_de hoogte van de borstwering bedraagt circa 750mm, hetgeen gelijk is aan de 

hoogte van een werkplek, waardoor het daglicht optimaal benut wordt. 

Op nevenstaande pagina is te zien hoe dit is uitgewerkt in de plattegrond. 

DAGLICHT EN ERVARING In de onderstaande impressie is te zien dat de 

ruimtes relatief donker zijn. Dit is te wijten aan de kleine gevelopeningen 

en de donkere metselwerk wanden. Er zijn verschillende opties bekeken om 

de ruimtes lichter te maken. Het afschuinen van de dagkant bij de ramen 

bijvoorbeeld leidt tot een verhoging van de hoeveelheid licht die in het gebouw 

valt. Onderzoek7 heeft echter uitgewezen dat de dikte van de buitenwanden 

dit zo beperkt dat het nauwelijks effect heeft. Ook is er gekeken naar het wit 

maken van de bakstenen gevels. Dit tast echter zo de sobere eclectische stijl 

van het pakhuis aan dat dit niet is doorgevoerd. Het zijn juist de donkere gevels 

die dit gebouw de esthetische waarde geven en het een echt pakhuisgevoel 

geeft aan de binnenzijde [a.78]. Dit is echter tegenstrijdig met uitgevoerd 

onderzoek8
, waarin wordt gesteld dat goede verlichting van de ruimte de 

belangrijkste eis voor een aangename werkomgeving. De donkere gevels 

dragen hier niet aan bij. Maar vanwege het feit dat er een daglichtfactor van 

minimaal 2,5% op de werkplek is, de bureaus direct bij een raam zijn geplaatst 

en de combinatie met kunstlicht zou het goed moeten kunnen functioneren 

als werkplek. 
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a. 79 plattegrond verdieping 1 gezichtspunt impressie > 

impressie » 

a.SO plattegrond verdieping 2 gezichtspunt impressie > 

impressie » 
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a.81 interieur St. Jobsveem > 

interieur Pakhuis Amsterdam » 

Middels twee referentieprojecten is aangegeven welk beeld Santos moet 

creëren. Bij de herbestemming van deze pakhuizen zijn ze op een verschillende 

manieren met het interieur omgegaan. Het Sint Jobsveem in Rotterdam van 

Mei architecten is erg donker [a.81]. Dit komt omdat er nauwelijks ramen zijn 

die daglicht naar binnen brengen. Door deze geslotenheid wordt weliswaar 

de geslotenheid van een pakhuis behouden, maar geeft het nog niet echt 

een pakhuisgevoeL Het komt eerder over alsof iemand zich in een grote 

woonwinkel of magazijn als lkea bevind. 

Het pakhuis Amsterdam komt dichter in de buurt van het te verkrijgen beeld 

[a.81]. Door de ramen komt er licht binnen en in combinatie met de grote open 

ruimte en de witte binnenwanden wordt een relatief licht gebouw gecreëerd. 

lets dat juist contrasteert met een pakhuis. Dit pakhuis was bedoeld voor de 

opslag van cacao, een product dat zo min mogelijk daglicht moet krijgen bij de 

opslag om zo de kwaliteit ervan te behouden. 

Om niet een 'winkelmagazijn' te creëren, maar ook geen licht gebouw dat 

contrasteert met het pakhuisgevoel, is voor Santos de gulden middenweg 

gekozen. De gevels blijven van baksteen. Hierbij blijven de gevelopeningen 

in originele staat. Door het grote contast ter plekke van de relatief kleine 

gevelopeningen, waar verhoudingsgewijs veel licht binnen valt, worden 

gebruikers van de ruimte gedwongen hun werkplek te creëren. Bij de analyse is 

naar voren gekomen dat de openingen in de voorgevels onder andere voor het 

comfort van de gebruiker waren. Om een zo aangenaam mogelijke werkplek 

te maken, gaan gebruikers op zoek naar de optimale situatie en worden de 

bureaus waarschijnlijk precies achter deze gevelopeningen geplaatst. Hierdoor 

wordt komt het idee van gevelopeningen voor het comfort van de gebruiker 

terug in het nieuw ontwerp en wordt dit in het interieur zichtbaar gemaakt 

[a.79). 

De open ruimte blijft behouden [a.80). De glazen binnenwanden zorgen 

er voor dat vanuit het midden van het gebouw altijd zicht is op de gevels. 

Hierdoor heeft men altijd het gevoel dat er daglicht binnenkomt en is er 
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a.82 plattegrond verdieping 1 gezichUpunt impressie> 

Impressie>> 

a.83 plattegrond verdieping 2 gezichtspunt impressie > 

Impressie» 
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a.84 detail boven- en onderaansluiting van 

metselwerk met glas » 

vanuit nagenoeg elk punt van het gebouw een uitzicht (a.BO]. Met name de 

grote ramen ter plaatse van de laaddeuren geven de gebruikers een uitzicht. 

Doordat deze ramen in het verlengde liggen van de verkeersruimten (het punt 

waar de gebruiker van het congres- en kantoordeel vanaf de trap de verdieping 

op komt] wordt er optimaal gebruik van gemaakt (a.82). 

In onderstaand detail is te zien dat de overgang tussen het oude en nieuwe 

deel zo minimalistisch mogelijk is gehouden om een zo groot mogelijk 

glasoppervlak te creëren. Deze details worden bij het hoofdstuk constructie 

verder uitgelegd en zijn in de bijlage op schaal te zien. Op de nevenstaande 

pagina is in afbeelding a.83 weergegeven hoe de aansluiting er in het interieur 

van een business unit er uit ziet aan de onderzijde en op de volgende pagina in 

afbeelding a.84 de bovenaansluitng . 

- -·-·-·- r ·-_S ·-
lïn van kolom vierendeel 

~ 
vakwerldiUer 

I 
vlerendeellia;er l•fmetlnc n.t.b.) 

hoekstaal(afmetlnc ntb) 

["'-. ·9 ;etwerlc 

/ "': ' strook schuimrubber op 

' L·kleeroanu """"'"'''"'g 
' ' ' spanschroef tbv mallt!n 

maliën 

staalkabel tbv draeen mali~ 

be1laz1ns HR++ 

- ·- ·- ·- ·-- - ·-
- ·-· - ·- ·-- ·-

maUfn 

bealazlns HR++ 

tetwerlc 

/ strook schuimrubber op 
auooe'"l"'l .· K/Oeroano 

V i' spanschroef tbv mallln 
' 

~ loodslabbe 

CJ 

UV-bestendll• kit 

/- cl1emlsci1verankenle 

// draadeinden v.v. stelmoeren 

- - krimpvrije mortel 

~ 

~~--~ 
[niet na-isoleren, maar 

warmteverlies compenseren] 

·-
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a.85 plattegrond verdieping 7 gezichtspunt impressie> 

Impressie » 

r --1 

a.86 plattegrond verdieping 5 gezichtspunt impressie> 

impressie » 
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a.87 detail boven- en onderaansluiting vol

ledig glazen gevel » 

De lijn van de snede in het bovendetail loopt op een zodanige hoogte dat er 

een goed uitzicht wordt gecreëerd als men in de ruimte loopt of werkt [a.SS]. 

Ook bij de volledig glazen gevels [a.86) zijn de aansluitingen zo minimaal 

mogelijk gehouden om een zo groot mogelijk uitzicht te creëren en zoveel 

mogelijk daglicht in het gebouw te krijgen [zie onderstaand detail]. 

"' 

1'0ndlaa1 met lfa5 of arlnt 
filterdoelt 
drainalelaag 
waterleerende lus 
Isolatie 
damperommende laag 
Slimfine vloer 

·--- -- ·- --

'1>", - ~ ·'I> 

--

J 

lil 

. 
'5 
< 
"'--, 

~ 
-1 

\l\/V\1\if r-1 \\ 
lJ 
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balustrade 

substraatlaag in net 

kozijnproflel 

staalkabel tbv dragen maliën 

ruimte voor Installaties 
in 5 im me oer 

vierendeelliger [afmeting n.t.b.] 

buisproflel tbv dragen mallên 

- -
kozijnprofoef 

/ 
<I=( buisprofiel tbv dragen maliën 

ruimte voor installaties 
In Sim lne voer 

vlerendeelllger [afmetlns n.t.b.] 

colorbell paneel met Isolatie 

bevestigingspiaal 

~ waterslagproflel 

isolatie 



a.SS omzetting naar 

kleinere ruimten 

bestaand deel 

a.89 omzetting naar 

kleinere ruimten 

nieuwbouw 

r 

congres is zo 
ingedeeld dat 
het geschikt 
is voor de 
hotelfunctie 
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voor de hotelkamers 
is het raamoppervlak 
groot genoeg om aan 
de eis voor daglicht
toetreding te voldoen 

veranderbaar in klei
nere hotelkamers 

veranderbaar in kleinere hotelkamers 
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a.90 verdeling definitieve functies > 

verdeling tijdelijke functies » 

_zwart zijn permanente wanden 

_rood zijn tijdelijke wanden 

a.91 permanente en tijdelijke wanden 

VAN TIJDELIJK NAAR DEFINITIEF De omzetting van hotel naar 

congrescentrum en business units moet gepaard gaan zonder bouwkundige 

ingrepen. Hierbij zijn de definitieve functies het uitgangspunt. Het gebouw is 

zo ingedeeld dat bij de hotelfunctie de kamers aan de gevelzijde liggen en de 

overige ruimten binnenin [zie onderstaande doorsnede]. 

In het bestaande deel zijn de plattegronden van het congresgedeelte zo 

ingericht dat het ook geschikt is voor de hotelfunctie, zonder dat er ingrepen 

[verwijdering of plaatsing van wanden] nodig zijn bij de omzetting van de 

functies [a.88). 

Wat betreft de business units is dit niet het geval. Deze moeten onderverdeeld 

kunnen worden in kleinere hotelkamers [en ook in kleinere business units). 

De plattegronden zijn zo ingedeeld dat het raamoppervlak groot genoeg is om 

aan de eis voor de minimale daglichttoetreding te voldoen, wanneer het wordt 

onderverdeeld in kleinere ruimten. Ook het nieuw te bouwen deel geldt dat de 

ruimte voor de business units aanpasbaar moet zijn in grootte en kan worden 

onderverdeeld in kleinere ruimten [a.89]. Ook deze voldoen aan de eis van de 

daglichttoetred ing. 

Om dit ten uitvoer te brengen is een concept bedacht met permanente en 

tijdelijke wanden dat de bouwkundige ingrepen beperkt. In nevenstaande 

schematische weergave van een plattegrond zijn de zwarte binnenwanden 

de permanente wanden, de rode de tijdelijke. De definitieve binnenwanden 

zijn van glas en hebben houten stijlen. Hierin zijn alle deuren voor de kleinst 

mogelijke verdeling van de units of hotelkamers al opgenomen. De tijdelijke 

binnenwanden zijn ook van glas om ook hiermee de openheid van de 

plattegrond te behouden. 
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a.92 aansluitingen tijdelijke wanden 

De tijdelijke wanden hebben een dergelijke lengte dat middels 

binnenwandpanelen van 600 en 900mm de wanden te realiseren zijn. Door 

in de vloer sleuven te maken op de plaats waar de tijdelijke wanden moeten 

komen, wordt de plaats gemarkeerd. Deze sleuf wordt opgevuld met een strook 

schuimrubber om het op te vullen wanneer de onderverdeling in kleinere 

ruimtes niet nodig is. Wanneer er een binnenwand moet worden geplaatst 

wordt deze strook verwijderd en vervangen voor twee kleinere stroken met 

daartussen de wand. Daar waar de tijdelijke wanden de aansluiting moeten 

maken met het plafond worden houten koven gerealiseerd. Dit wordt gedaan 

omdat de binnenwanden een aantal keer de stalen liggers kruisen. Door 

alvast een koof te maken en daar een bovenaansluiting te creëren, wordt een 

eenvoudige aansluiting gemaakt. Voor de duidelijkheid, deze koof zit er ook 

wanneer er geen binnenwand is geplaatst. De glaspanelen worden onderling 

afgewerkt met een kitlaag. In de details hier onder is aangegeven hoe het 

principe moet worden opgebouwd. Overigens moet hierbij opgemerkt worden 

dat de houten vloeren worden vervangen voor Slimline vloeren. De reden 

hiervan is dat uitvoeringstechnisch is gebleken dat behoud van de houten 

balken niet mogelijk bleek. Hierop wordt verderop in dit verslag ingegaan. 
I I I 

... .. , 

Om privacy te creëren voor de hotelgasten wordt er voor alle glazen 

binnenwanden gebruik gemaakt van dubbele beglazing met daartussen een 
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a.93 van helder naar mat glas 

a.94 principe horizontale installaties 

a.95 voorbeeld Cubi furniture element 

kristalfolie dat mat wordt, wanneer het onder stroom wordt gezet [a.93). 

De installaties [verwarming, koeling, afvoer en dergelijke) worden in de 

vloeren opgenomen. Ter plaatse van de toiletgroep en de lift aan de kant van 

de business units is een schacht opgenomen waarin de verticale installaties 

kunnen worden opgenomen. Doordat de hotels op elke kamer aansluitingen 

vragen met betrekking tot aan- en afvoer van water, worden er in de Slimline 

vloeren afvoerbuizen geplaatst meteen op regelmatige afstand de mogelijkheid 

voor een aansluiting. Vanaf deze aansluiting kan een dunnere buis in een straal 

van 1,5 meter inde vloer worden versleept [a.94). De verticale afvoer van het 

water vindt plaats middels buizen die in de holle kolommen worden geplaatst 

[elke kamer heeft minimaall kolom met een vrije ruimte van minimaallSOmm 

in doorsnede). Doordat de liggers niet op de kolommen liggen, maar ernaast 

kan het over de hele hoogte van het gebouw worden getransporteerd naar de 

kelder waar de installaties zijn opgenomen. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ 

',, 
', 

-----....... ."". 

'/ -..... ,,, 
\ 
\ 
I 

'==i==~:::::::~~F=F~==.....,
1 

-- afvoerbuis die is aangesloten 
J 1 op verticale leiding in kolom 

---- -

I I 
I I 

\ I I 

'< ./ 

-___ // ',_Tc~;;~ met een straal van max. 

l,Sm die kan worden versleept 
voor aansluitpunt 

De toiletten en badkamers zijn van het Cubi principe. Dit zijn complete units 

bestaande uit een bed met tv en een badkamer [a.9S). Eventueel is een keuken 

en kast ook nog een mogelijkheid. Doordat het een bouwpakket is, dat bestaat 

uit kleine onderdelen is het makkelijk het gebouw in en uit te halen. Het 

element heeft een eigen vloer met daarin aansluitingen voor de af- en aanvoer 

van water. Eén element wordt in ongeveer acht uur opgebouwd, waarmee het 

klaar is om gebruikt te worden. Na afloop van de Spelen kunnen ze af worden 

gebroken en ingezet worden voor andere [blijvende) projecten. 

115 



a.96constructte In Bebouw 
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a.97 voorbeeld boorplatform 

a.98 opbouw constructie nieuw deel 

CONSTRUCTIE Het gebouw wordt gesplitst in twee delen en ongeveer 

achttien meteropgetild. Om dit constructief op te lossen is gekeken naar 

boorplatformen. Deze hebben een groot plateau dat vaak op enkele ruimtelijke 

kolommen staat [a .97]. Dit is ook het idee dat bij Santos wordt toegepast : 

--- ....... . 
111':.0 :· __ ___:. • .i:.!.ll 

een constructief platform dat rust op 

de bestaande kolommen van vloer 

2 en de metselwerk gevels zorgt er 

voor dat de krachten evenredig op de 

onderliggende draagst ructuur worden 

afgedragen 

ruimtelijke kolommen op de hoeken 

van het gebouw en t.p.v. de verticale 

stijgpunten dragen de krachten af op 

het onderste vakwerk 

ha.;-.-------:-,":.111 
··- ---- ...... . 

een constructief platform onder het 

bovenste deel van Santos vangt de 

krachten op van de twee bovenste 

bouwlagen 

de uitkragingen worden opgehangen 

aan het bovenste platform en/of de 

ru imtelijke kolommen 

Op nevenstaande pagina is te zien hoe de constructie in het gebouw is 

geplaatst. De nieuwe constructie wordt uitgevoerd met vierendeelligers. 

Het voordeel hiervan is, is dat er geen dwarsverbanden nodig zijn, doordat 

het momentvast is. Hierdoor zijn er constructief gezien geen belemmerende 

elementen in de plattegronden. Alle kolommen lopen in dezelfde stramien 

door en de stabiliteit van het nieuwe gedeelte wordt ontleend aan de beide 

kernen rondom de liften. 

Doordat de bestaande constructie zo'n grote draagkracht aan kan, is een 
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a.99 detail boven- en onderaansluiting van 

constructie op metselwerk » 

- · - · - · - · -, ·-~ 
·-

lijn van kolom vierendeel 

~ 
T vakwerkligger 

I 
vierendeelligger [afmeting n.t.b.] 

hoekstaal [afmeting ntb] 

""' 
c~ 

11 zetwerk 

/: ~I I 
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I 
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- ~ - · - · - · -- '- . - . L...- , _ 

- ·- ·- ·- ·-- - r · - . - ·-
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/ / draadeinden v.v. stelmoeren 

krimpvrije mortel ... ,. . ;"" ,.: .... :-~-~ 
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~~-~-
[niet na-isoleren, maar 

warmteverlies compenseren] 

·-
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versteviging van de kolommen of het plaatsen van extra kolommen in het 

onderste deel niet nodig. Buiten dat hoeft op de bestaande kolommen 

waarschijnlijk geen brandwerende bekleding. Dit vanwege het feit dat de 

kolommen een zodanige sterkte hebben dat ze na 60 minuten onder vuur 

hebben gestaan dezelfde draagkracht hebben als de hedendaagse kolommen 

die niet onder hoge temperatuur staan. 

Op nevenstaande pagina is te zien hoe het metselwerk wordt gedragen in 

het bovendetail en hoe de constructie op het metselwerk wordt gelegd en 

verankerd in het onderdetaiL Er is gekozen om de nieuwe draagstructuur 

volledig, onafgewerkt in het zicht te plaatsen. Dit sluit volledig aan bij het 

bestaande gebouw, dat ook vanuit de constructie werd ontworpen en waarbij 

alle constructieprincipes ook in het zicht zijn gehouden. 

Hoe de constructie in het gebouw wordt geplaatst en hoe het optillen van een 

deel van het gebouw plaatsvindt is in het volgende intermezzo te zien. Een 

fotoroman van het optillen van een deel van het Balengebouw in Enschede 

[Office tor Metropolitan Architecte, SeArch] moet hierover duidelijkheid 

verschaffen. 
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dichtgemetseld met dezelfde stenen als dat er uit zijn gehaald. Hierdoor blijven 

er zo min mogelijk sporen over van het vijzelen. De reden dat deze worden 

dichtgezet is dat er eigenlijk bij elke ingreep die het gebouw reeds heeft 

ondergaan [plaatsen liften, verwijderen lierhuizen] dezelfde materialisering is 

overgenomen, waardoor het lijkt alsof het gebouw zo initieel is ontworpen. 
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CONCLUSIE 

Middels het ontwerp moet het draagvlak onder de Nederlanders worden ver

groot om de komst van de Olympische Spelen te steunen. Eén van de meest 

voorkomende opmerkingen van tegenstanders van de Spelen is dat de bouw 

veel kost en gebouwen na afloop leeg komen te staan. 

In feite is het ontwerp de conclusie. Hiermee is aangetoond dat dit gebouw 

met zeer beperkte ingrepen kan worden omgezet tot een definitieve functie. 

Doordat er bij het ontwerp is gezocht naar functies die pas na 2028 door het 

gebied worden gevraagd, kan het gebouw niet leeg komen te staan. Door de 

definitieve functies als uitgangspunt te nemen bij het ontwerp kan het ook niet 

in onbruik raken. 

Door de beste opties van bestaande projecten ten behoeve van flexibiliteit/ 

veranderbaarheid te kiezen en dit tot één geheel te brengen, wordt de meest 

optimale situatie gecreëerd. Door de plattegronden zo in te delen dat de ruim

tes zowel voor de definitieve als tijdelijke functie de juiste afmeting en positie 

hebben zijn er zo min mogelijk bouwkundige ingrepen nodig. Daar waar echt 

een verkleining of vergroting van de ruimte onontkoombaar is, wordt er mid

dels het principe voor de binnenwanden de meest optimale situatie gecreëerd. 
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REFLECTIE 

Wat anderhalf jaar geleden begon als een zoektocht naar een onderwerp om 

af te studeren, is uitgemunt, in een soms slopend, leerzaam proces dat heeft 

geleid tot dit ontwerp. Anderhalf jaar aan hetzelfde project werken, vergt 

discipline en concentratie. iets waar ik nog aan moet werken. De periodes dat 

het tegen zat, was het moeilijk om door te werken. Maar met wat deadlines in 

het zicht schoot de productiviteit omhoog. 

Waar ik ben begonnen met mijn fascinatie voor sport, eindigde het niet 

met een 'sportgebouw'. Het vinden van een juist onderzoek viel me zwaar. 

Achteraf gezien, is het ontwerpen van een gebouw aan de hand van een 

onderzoeksvraag en het zelf creëren van een opgave niet mijn ding. Wat dat 

betreft bevallen mij projecten waarbij de opgave vast staat mij beter. 

Door bij dit project het aspect daglicht te betrekken is voor mij eigenlijk een 

heel nieuw onderwerp geïntroduceerd. Waar bij mijn studie op het HBO alleen 

de nadruk wordt gelegd op de equivalente daglichttoetreding en het in de 

master van de Technische Universiteit nauwelijks aan bod komt, heb ik nu de 

vele [lastige) kanten ervan ontdekt. Een onderwerp dat bij de herbestemming 

van het gebouw al een afstudeeropdracht op zich zou kunnen zijn. Doordat 

ik eigenlijk flexibiliteit/veranderbaarheid als onderwerp had, is daglicht een 

onderwerp geweest wat er bij kwam kijken. 

Ik hoop dat ik met dit eindproduct een bijdrage kan leveren om mensen er 

van te overtuigen dat de Olympische Spelen [wat betreft de gebouwen] geen 

verspilling is van geld. 
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~BIJLAGE plattegronden, gevels, doorsneden, details 
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DET. All 1 schaal1:10 I~ I 
I ~~ ~ randisolatie 
~ . f "' r~ - I stelruimte 

I 
~ I vierendeelligger [afmeting n.t.b.] 

I ~ I 
ruimte voor installaties 

I -= 

I 
~ 15 Slimline vloer 

" ~ krimpvrije mortel 
! .......... ~~~ .• "'i:'t:!-.-. ..: ·~--.. :·.;· 

I I 

I 
I 
I bestaand metselwerk 

~ 
[niet na-isoleren, maar 

warmteverlies compenseren] 

liin van kolom vierendeel 

~ 
T vakwerkligger 

I 
vierendeelligger [afmeting n.t.b.] 

hoekstaal [afmeting ntb] 

""' 
c~ 

11 zetwerk 

~ ~I I 
11 1 strook schuimrubber op 

I 
L-kleetband dubbelZijdig 

I ..., 
spanschroef tbv maliën f 

lt--

maliën 

staalkabel tbv dragen maliën 

beglazing HR++ 

- - ·- -- -- ·- - '- · - - - ·-
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... 
·"t> . 

aanzichtlijn kolom 

beglazing HR++ 

staalkabel tbv dragen maliën 

maliën 

kozijnprofiel 

V 
• ~ ' t- buisprofiel tbv dragen maliën 5 ~--'---------"'------

ruimte voor installaties 
in Slimline vloer 

vierendee lligger [afmeting n.t.b.] 

< ~ colorbell paneel met isolatie 
~/~~~------~-------

L bevestigingsplaat 
~ I ~~~~~-------------~~-

V\ZVV_\ifr/.~.\~ I----+*HI----w-aterslag=i:;:~~ 



DETAIL 3 schaall:lO 

grondlaag met gras of grint 
filterdoek 
drainagelaag 
waterkerende laag 
isolatie 
damperemmende laag 
Slimline vloer 

100 +vloer 

U NP-profiel als baluster 

kokerprofiel tbv dragen baluster 

maliën 

U NP-profiel 

substraatlaag in net 

buisprofiel tbv dragen maliën 

colorbell paneel met isolatie 

vierendeelligger [afmeting n.t.b.) 

kozijnprofiel 

beglazing HR++ 

staalkabel tbv dragen maliën 



_ DETAIL 4 en 5 schaall:lO 

grondlaag met gras of grint 
filterdoek 
drainagelaag 
waterkerende laag 
isolatie 
damperemmende laag 
Slimline vloer 

balustrade 

substraatlaag in net 

kozijnprofiel 

staalkabel tbv dragen maliën 

ruimte voor installaties 

vierendeelligger [afmeting n.t.b.) 

buisprofiel tbv dragen maliën 

- · - ·- ·- ·- ·- - ·- · r · -

maliën 

beglazing HR++ 

zetwerk 

I strook schuimrubber op 
dubbelzijdig L-kleetoana 

fi 

I 
,....., 

spanschroef tbv maliën I 
I 

~ ~ loodslabbe 
I 

"dJ ~ 
/ ""- UV-bestendige kit 

_A chemisch verankerde 

/ / draadeinden v.v. stelmoeren 

.... • . '-"'-,..! ', ;r( . 
krimpvrije mortel 

bestaand metselwerk 

~-~-
[niet na-isoleren, maar 

warmteverlies compenseren) 

·-



DETAIL 6 schaall:lO 

I . 
. b, 

lijn van kolom vierendeel 
vakwerkligger 

bestaand metselwerk 
[niet na-isoleren, maar 

warmteverlies compenseren) 

randisolatie 

stelruimte 

vi rendeelligger [afmeting n.t.b.] 

krimpvrije mortel 



DETAIL 7 en 8 schaal1:10 

loodslabbe 

bestaand metselwerk 

loodslabbe 

substraatlaag in net 

ruimte voor installaties 
in Slimline vloer 

krimpvrije mortel 

grondlaag met gras of grint 
filterdoek 

drainagelaag 
waterkerende laag 

isolatie 
damperemmende laag 

Slimeline vloer 






