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Voorwoord

Ter afsluiting van mijn studie Bouwkunde, met als afstudeerrichting restauratie, aan de Hogeschool Utrecht 
heb ik gezocht naar een geschikte afstudeerplaats. In het kader van het afstudeeratelier “Cultuurhistorie en 
ontwerpen” heb ik gezocht naar een project dat aansluit op de volgende stelling: “Waardevol en karakteristiek 
cultureel erfgoed dat door herbestemming en herontwikkeling kan worden behouden”. Hiervoor heb ik 
gezocht naar referentiebeelden van gebouwen die hier een voorbeeld van zijn. Door deze zoektocht kwam ik 
bij het Louis Hartloopercomplex. De verbouwing van dit complex is ontworpen door Otto Trienekens, Vertex 
architectuur en stedenbouw. Via Otto Trienekens ben ik terechtgekomen bij de Veldacademie Rotterdam. 
Van de Gemeente Rotterdam kwam hier de vraag of een van de studenten een haalbaarheidsstudie kon 
doen naar de herbestemming van de voormalige RET-remise aan Sluisjesdijk in Rotterdam. 

De veldacademie is begin 2008 opgericht door de Gemeente Rotterdam en de TU Delft. Hier werken studenten 
aan ideeën voor verbetering van de wijk samen met de wijkbewoners en wijkbetrokkenen. Dit gebeurt onder 
begeleiding van Otto Trienekens en Ruth Hoppner. In september 2008 is het eerste ontwerpatelier van start 
gegaan. 

Februari 2009 ben ik begonnen met het schrijven van mijn scriptie. De planning was dan ook in juni 2009 deze 
afstudeeropdracht af te sluiten. Helaas kreeg ik vanaf juni erg veel last van mijn gezondheid en heb ik het 
onderzoek ruim zeven maanden moeten staken. Rond maart 2010 heb ik de opdracht weer kunnen oppakken, 
kon ik ook weer terecht bij de Veldacademie Rotterdam en ben ik verder gegaan met mijn onderzoek.  

Tot slot wil ik graag een aantal mensen bedanken. Ten eerste mijn afstudeerbegeleiders Kees Geevers, 
Rogier Laterveer en Otto Trienekens voor de begeleiding en de steun die ze mij hebben gegeven tijdens 
het onderzoek en ook tijdens het ziek zijn. Ook wil ik studentendecaan Marianne Hamel bedanken voor het 
begeleiden in het weer opstarten van mijn project. 
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Samenvatting
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De gemeente wil het gebouw van de voormalige 
RET-remise aan de Sluisjesdijk herbestemmen. Op 
dit moment lijkt er voldoende draagvlak te zijn voor 
een dergelijke ontwikkeling. Er zijn verschillende 
geïnteresseerde ondernemers. Het doel van de 
herbestemming van het gebouw is vooral huisvesten 
van startende ondernemers. 

Om deze rede wordt er onderzoek gedaan naar 
het gebouw van de voormalige RET-remise. De 
hoofdvraag van het onderzoek is:

Hoe kan het voormalige RET-gebouw aan de 
Sluisjesdijk worden herbestemd, zodat het 
industrieel of cultureel erfgoed weer een vitale 
functie voor de stad kan krijgen?

De twee gebieden waar het gebouw tussen ligt, 
Waalhaven en Oud-Charlois, zijn beide volop in 
ontwikkeling. De Rotterdamse stadshavenbedrijven 
verplaatsen zich in grote aantallen naar de 
Maasvlakte 2. Hierdoor komen veel panden in de 
stadshavens leeg te staan. In de Waalhaven zijn op 
termijn geen activiteiten meer die 24 uur per dag veel 
geluid geven. In het deel van de Waalhaven waar de 
voormalige RET-remise staat wordt plaats gemaakt 
voor de vestiging van vernieuwende bedrijven en 
starters, kennisinstellingen, woningbouw, recreatie 
en cultuur. Daarom is dit een zeer geschikte locatie 
om een herbestemming te realiseren. 

Het gebouw van de voormalige RET-remise is 
rond 1941 ontworpen door architect Adrianus 
van der Steur (1893-1953) in opdracht van De 
N.V. Handelscompagnie. Na de oorlog, 1945, is 
gestart met de bouw. Het gebouw bestaat uit drie 
verschillende delen: een woning, werkplaatsen en een 
kantoorgebouw. Deze kunnen worden onderscheiden 
door de verschillende verspringende bouwdelen. 

De bouwstijl van Van der Steur is te herkennen aan 
het	gebruik	van	baksteen,	de	flauw	hellende	daken,	
de evenredige verdeling van de raamkozijnen in 
de gevel en de verspringende bouwdelen. Dit zijn 
elementen die in bijna alle gebouwen van hem zijn 
terug te vinden. Ook in de voormalige RET-remise 
zijn deze bouwkundige elementen toegepast.

Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende 
functies die de waarde en kwaliteit van het gebouw 
te verhogen. Er zijn veschillende opties mogelijk, 
bijvoorbeeld een bouwleerbedrijf, een onderkomen 
voor de creatieve sector in de wijk en urban 
interfaces. Urban interfaces kan worden toegepast in 
verschillende sectoren. Voor dit gebouw zal worden 
gekozen voor de creatieve sector. In de wijk Oud-
Charlois zijn een veel kunstenaars gevestigd, op zoek 
naar een mogelijkheid om groter te worden. Door de 
verschillende ondernemers in een gebouw kan er 
een groter netwerk worden gecreëerd. Startende en 
kleine ondernemers kunnen hier voor weinig geld 
een werkplek huren. Rotterdam heeft een grote 
hoeveelheid potentiële/toekomstige ondernemers 
en een grote hoeveelheid betaalbare ruimte. Urban 
Interfaces kan hier een innovatieve verbinding tussen 
maken. 

Om het gebouw weer in gebruik te kunnen nemen 
zullen er een aantal aanpassingen moeten 
plaatsvinden. Er wordt een passend ontwerp gemaakt 
voor de nieuwe functie. 

De huidige plattegrond van de begane grond bied 
niet voldoende ruimte om een ontvangstruimte 
te maken.  De entrée van het kantoorgebouw is 
daarom verplaatst naar de huidige showroom aan de 
voorzijde van het gebouw. Hier kan een grote open 
ruimte worden gecreërd voor de ontvangst van zowel 
bezoekers voor het kantoorgebouw als bezoekers 
voor de werkplaatsen. Op de verdiepingen worden 
zoveel mogelijk tussenwanden verwijderd om open 
kantoortuinen te creëren. Om te voldoen aan het 
Bouwbesluit moet er een extra vluchtroute komen. 
Deze is ontworpen aan de achterzijde van het gebouw. 
Hierin is ook een lift geplaatst om het gebouw beter 
toegankelijk te maken voor mindervaliden. 

Door het gebouw een nieuwe functie te geven en 
het gebouw aan te passen op de huidige eisen voor 
kantoorgebouwen zal verder verval worden tegen 
gegaan en de waarde en kwaliteit van het gebouw 
worden verhoogd. 
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1. Inleiding

Aan de rand van de wijk Oud-Charlois staat een 
gebouw dat vroeger dienst deed als remise voor de 
RET. Het gebouw bestaat uit een kantoor, een loods 
en een woonhuis. Het gebouw staat op dit moment 
voor het grootste gedeelte leeg en heeft geen 
duidelijke functie. Het verkeert in slechte staat van 
onderhoud en moet binnen afzienbare tijd weer in 
gebruik worden genomen om verder verval tegen te 
gaan en om aansluiting op de wijk te realiseren.

De gemeente wil het gebouw van de voormalige 
RET-remise aan de Sluisjesdijk herbestemmen. Door 
het gebouw een nieuwe functie te geven hoopt de 
opdrachtgever verder verval tegen te gaan en waarde 
en kwaliteit van het gebouw te verhogen. Hierbij 
moet de architectonische en ruimtelijke kwaliteit als 
uitgangspunten worden gehanteerd. 

Op dit moment lijkt er voldoende draagvlak te zijn 
voor een dergelijke ontwikkeling. Er zijn verschillende 
geïnteresseerde ondernemers. Het doel van de 
herbestemming van het gebouw is vooral huisvesten 
van startende ondernemers. 

Om deze rede wordt er onderzoek gedaan naar 
het gebouw van de voormalige RET-remise. De 
hoofdvraag van het onderzoek is:

Hoe kan het voormalige RET-gebouw aan de 
Sluisjesdijk worden herbestemd, zodat het industrieel 
of cultureel erfgoed weer een vitale functie voor de 
stad kan krijgen?

Deze vraag wordt in verschillende delen onderzocht. 
Aan het einde van het verslag wordt een conclusie 
getrokken en antwoord gegeven op de hoofdvraag 
van het onderzoek.

In het tweede hoofdstuk wordt de opdracht verder 
uitgelegd. Hierin zal ook een samenvatting worden 
gegeven van het plan van aanpak. 

In het derde hoofdstuk wordt de locatie van het 
gebouw beschreven. Er wordt een korte geschiedenis 
van het gebied gegeven, daarna wordt gekeken 
naar de huidige situatie en het toekomstbeeld. In 
dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: 
Wat is de ontwikkelingstrend t.a.v. herontwikkeling, 
herbestemming in het gebied?

In hoofdstuk 4 wordt een waardestelling van het 
gebouw gemaakt met de deelvraag: Wat is het 
karakter, de historische waarde van het gebouw? 
Waarom is het gebouw zoals het nu is? Om tot een 
antwoord te komen op deze vragen zullen de volgende 
onderwerpen worden besproken in dit hoofdstuk: de 
rol van de architect, de bouwgeschiedenis en de 
architectonische kenmerken. 

Er zijn verschillende programma’s en partijen die 
waarde kunnen toevoegen aan de koppeling van 
het gebouw met de wijk. Er worden verschillende 
opties besproken in hoofdstuk 5. Er wordt antwoord 
gegeven op de volgende deelvraag: Welke 
programma’s ondersteunen de koppeling van het 
gebouw met de wijk en welke partijen werken mee? 
Dus: Welke functie(‘s) voor het gebouw kan (kunnen) 
een koppeling vormen tussen de wijk Oud-Charlois 
en de voormalige RET remise? 

Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 6 onderzocht hoe de 
indeling van het gebouw kan worden aangepast op 
de nieuwe functie. Om tot een ontwerp te kunnen 
komen wordt gebruik gemaakt van alle voorgaande 
hoofdstukken. 

Het uiteindelijke resultaat is een haalbaarheidsstudie 
voor de herbestemming van de RET-remise en een 
ontwerp van de ingrepen in het gebouw.

Afbeelding 1a. Oostgevel van de voormalige RET-remise.

Pagina 3
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2. Opdracht
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2.1 Inleiding
Tussen nu en 2020 zal de hoeveelheid goederen die de 
Rotterdamse haven te verwerken krijgt met ongeveer 
40 procent groeien tot bijna 460 miljoen ton per jaar. 
Bedrijven die dichtbij de stad veel hinder veroorzaken 
of daar met de groei van de zeescheepvaart niet 
meer uit de voeten kunnen, hebben de mogelijkheid 
om naar het westen op te schuiven, bijvoorbeeld de 
Tweede Maasvlakte. Met het westwaarts verschuiven 
van bedrijven komt de komende decennia een gebied 
vrij ter grootte van Gouda. In de havengebieden in 
de stad, de Waalhaven, Eemhaven, Merwehaven en 
Vierhavens, ontstaat zo (milieu)ruimte voor kleinere 
bedrijven, specialistische dienstverleners en wonen 
bij het water. Er liggen grote plannen voor het 
zogeheten Stadshavens. 

Op grond van ontwikkelingen zoals schaalvergroting 
in de scheepvaart en de groeiende overslag is 
enige jaren geleden geconcludeerd dat een aantal 
havengebieden in de toekomst hun havenfunctie 
zou kunnen verliezen. Het gaat om gebieden die 
nu nog volop in bedrijf zijn, maar waar wellicht 
transformatie naar andere functies zoals wonen en 
woonvriendelijke bedrijvigheid aan de orde kan komen. 
Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en de 
faculteit Bouwkunde zijn een samenwerkingsverband 
voor tien jaar aangegaan. Belangrijkste opgave: 
Transformeren en vernieuwen van het gebied 
Stadshavens Rotterdam tot een gebied waarin 
innovatieve en moderne werk- en woonomgevingen 
worden gecombineerd. Hier wordt rekening gehouden 
met waardevol en karakteristiek cultureel erfgoed dat 
door herbestemming en herontwikkeling kan worden 
behouden.

2.2 Probleemstelling
Aan de rand van de wijk Oud-Charlois staat een 
gebouw dat vroeger dienst deed als remise voor de 
RET. Het gebouw bestaat uit een kantoor, een loods 
en een woonhuis. Het gebouw staat op dit moment 
voor het grootste deel leeg en heeft geen duidelijke 
functie. Het verkeerd in slechte staat van onderhoud 
en moet binnen aanzienbare tijd weer in gebruik 
worden genomen om verder verval tegen te gaan en 
om aansluiting op de wijk te realiseren.

2.3 Doelstelling
De gemeente wil het voormalige RET gebouw aan 
de Sluisjesdijk herbestemmen. Door het gebouw 
een nieuwe functie te geven hoopt de opdrachtgever 
verder verval tegen te gaan en waarde en kwaliteit 
van het gebouw te verbeteren. Hierbij moet 
de architectonische en ruimtelijke kwaliteit als 
uitgangspunten worden gehanteerd. 

Op dit moment lijkt er voldoende draagvlak te zijn 
voor een dergelijke ontwikkeling. Er zijn verschillende 
geïnteresseerde ondernemers. Het doel van de 
herbestemming van het gebouw is vooral huisvesten 
van startende ondernemers. Voor de herbestemming 
van het gebouw moet worden uitgezocht wat 
mogelijke programma’s zijn, waarmee het industrieel 
of cultureel erfgoed weer een vitale functie voor de 
stad kan krijgen. Er worden verschillende concepten 
voor de herbestemming bedacht. 

Er moet een plan komen voor de herbestemming 
van het gebouw. Het uiteindelijke resultaat is een 
haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de 
RET remise en een ontwerp van de ingrepen in het 
gebouw.  

2.4 Onderzoeksvraag
De hoofdvraag van het onderzoek is:

Hoe kan het voormalige RET-gebouw aan de 
Sluisjesdijk worden herbestemd, zodat het 
industrieel of cultureel erfgoed weer een vitale 
functie voor de stad kan krijgen?

Deze hoofdvraag wordt onderverdeeld in de volgende 
deelvragen:

1. Wat is de ontwikkelingstrend t.a.v. herontwikkeling, 
herbestemming in het gebied?

Wat is de geschiedenis van de gebieden?
Wat is de huidige situatie in de gebieden?
Wat is het toekomstbeeld van de gebieden?
Welke programma’s en projecten zijn er al aan 
de Maasoever?

•
•
•
•
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2. Wat is het karakter, de historische waarde van het 
gebouw?

Wie is de architect van het gebouw? 
Wat is precies zijn stijl? Hoe is zijn stijl te 
herkennen in het gebouw?
Wat is zijn oeuvre? Is de stijl van de architect 
ook terug te zien bij zijn andere ontwerpen?
Wat is de bouwgeschiedenis van het gebouw? 
Hoe zag het gebouw er oorspronkelijk uit en 
wat is later toegevoegd? Wat heeft dit gedaan 
met de uitstraling van het gebouw?

3. Welke programma’s ondersteunen de koppeling 
van het gebouw met de wijk en welke partijen werken 
mee? Dus: Welke functie(‘s) voor het gebouw kan 
(kunnen) een koppeling vormen tussen de wijk Oud-
Charlois en de voormalige RET remise? 

Welke bedrijven hebben interesse in het 
gebouw?
Wat is bij deze bedrijven een wisselwerking 
met de wijk?
Zijn er praktijkvoorbeelden te vinden?

4. Hoe kan het gebouw worden aangepast op de 
nieuwe gebruiker?

Hoe kan het gebouw voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit?
Wat zijn constructieve onderdelen?
Hoe is de brandcompartimentering van het 
gebouw?
Hoe kan er een verbinding worden gemaakt 
tussen de hallen en het kantoorgebouw?
Hoe kan er in de hokkerige indeling van de 
begane grond een ontvangstruimte worden 
gecreëerd?
Moet er een tweede trappenhuis en lift bijkomen? 
Waar zouden deze geplaatst kunnen worden?

2.5 Afbakening afstudeeropdracht

Tijdens de eerste weken van het onderzoek wordt 
een analyse gemaakt van het gebouw. Hierbij wordt 
gekeken naar de ontwikkelingstrend in het gebied; 
wordt er archiefonderzoek gedaan naar de architect 
en de bouwgeschiedenis en wordt er gekeken naar 
mogelijke partijen die geïnteresseerd zijn in het 
gebouw en welke wat kunnen toevoegen aan de 
waarde van het gebouw. Ook wordt het gebouw zelf 
verkend door een bezoek aan het gebouw en het 
maken van de tekeningen van de huidige situatie. 

Tijdens de analyse fase van het onderzoek zal 
uitgegaan worden van het hele gebouw. Omdat 
het gebouw qua omvang te groot is om binnen de 
afstudeertijd te herindelen zal de ontwerpfase worden 
beperkt tot het kantoorgebouw. In de DO fase worden 

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

alle tekeningen 1:100 uitgewerkt. Het aantal details 
wordt beperkt tot de belangrijkste principe details. 

2.6 Beroepsgerichte vakgebieden
De afstudeeropdracht staat in het teken van 
waardevol en karakteristiek cultureel erfgoed dat 
door herbestemming en herontwikkeling kan worden 
behouden. Door bezig te gaan met een herbestemming 
van een dergelijk gebouw komt het vak restauratie 
aan bod. Voordat je het gebouw gaat aanpassen 
aan een nieuwe functie zal een bouwhistorische 
inventarisatie gemaakt moeten worden. Door een 
bouwhistorisch inventarisatie te maken de ingreep en 
motivatie worden bepaald. Op deze manier kan de 
kwaliteit van het cultureel erfgoed bewaakt worden. 

Het wijzigen en uitbereiden van het gebouw is 
een architectonische opgave. Ter behoeve van 
het onderzoek naar nieuwe programma’s is 
bouwtechnische kennis essentieel. De wijzigingen 
zullen door bouwtechnische redenen worden bepaald. 
Ook het deel bouwtechniek wordt geleidelijk in het 
proces opgenomen. Tijdens het ontwerpen worden 
principedetails geschetst en tijdens het kiezen van 
materialen staat het geheel in de aandacht.
  

Pagina 5
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3. Locatie

3.1 Inleiding
“Wat is de ontwikkelingstrend t.a.v. herontwikkeling, 
herbestemming in het gebied?” Dit is de 
onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk wordt 
besproken. Het gebouw staat op een bijzondere plek: 
het staat op de grens van de woonwijk Oud-Charlois 
en het havenindustriegebied de Waalhaven. Voor 
de herbestemming moet dus worden gekeken naar 
beide plangebieden.

Om op deze vraag antwoord te geven zal 
op verschillende manieren naar het gebied 
worden gekeken. Per gebied wordt gekeken 
naar de geschiedenis, de huidige situatie en de 
toekomstplannen. Hierin wordt besproken hoe de 
wijk Oud-Charlois en het havenindustriegebied de 
Waalhaven ontstaan zijn en hoe dit aan elkaar was 
gekoppeld, hoe de wijken nu niet meer met elkaar in 
verbinding staan en hoe de gebieden in de toekomst 
weer bij elkaar kunnen aansluiten. Ook worden de 
huidige programma’s en projecten aan de Maasoever 
besproken.

3.2 Methodologie
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag 
van dit hoofdstuk, zal ook deze vraag opgedeeld 
moeten worden in een aantal deelvragen:
• Wat is de geschiedenis van de gebieden?
• Wat is de huidige situatie in de gebieden?
• Wat is het toekomstbeeld voor de gebieden?

• Welke programma’s en projecten zijn er al 
aan de Maasoever? 

Om hier antwoord op te geven zijn verschillende 
bronnen te raadplegen. De geschiedenis van de 
verschillende gebieden zal vooral voortkomen 
uit boeken en internet. De huidige situatie en het 
toekomstbeeld van Charlois zullen bij de gemeente 
te vinden zijn in de wijkvisie Charlois. De huidige 
situatie en het toekomstbeeld van het de Waalhaven 
is lastiger, omdat hier nog volop aan wordt gewerkt 
door verschillende partijen. Hoe dit toekomstbeeld 
tot stand kan komen wordt nog onderzocht door 
de gemeente en de veldacademie Rotterdam. De 
algemene visie voor de stadshavens is wel te vinden 
op internet op www.stadshavens.nl. De betreffende 
gebieden, Waalhaven en Oud-Charlois, zijn op dit 
moment een veelbesproken onderwerp. Verschillende 
projecten zijn of worden in gang gezet om de kwaliteit 
van deze gebieden te verbeteren.

3.3 Geschiedenis
 3.3.1 Rotterdam
De oudste sporen in het gebied van het tegenwoordige 
Rotterdam en omgeving dateren uit de prehistorie 
en de Romeinse tijd. Hierna is dit gebied een tijd 
onbewoond geweest. Pas vanaf de achtste eeuw 
bieden de Frankische veroveringen, onderwerpingen 
en kerstening, aanknopingspunten voor de 
bewoningsgeschiedenis. 

Waalhaven

Oud-Charlois

Afbeelding 3a. Ligging van het gebouw in het gebied

Pagina 6
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Door machtsverlies van de Karolingen konden in 
een later stadium lokale bestuurders zich opwerpen 
als onafhankelijke heersers. Deze Hollandse graven 
opereerden in een gebied dat verdichting van 
bewoning kende. Rond het jaar 1000 was er in het 
Maas-Merwedegebied langs rivieren en kreken op 
veel plaatsen sprake van bewoning, onder andere 
te Rotta, een vissersdorp, aan de benedenloop 
van de Rotte. In de twaalfde eeuw maakten 
stormvloeden en overstromingen een einde aan veel 
nederzettingen, waaronder Rotta. Dorpen werden 
volledig weggevaagd, wegens gebrek aan dijken. Een 
effectievere, beter georganiseerde waterstaatszorg 
werd daarop in het leven geroepen. Het leidde tot 
beschermende maatregelen, zoals de aanleg van 
dammen, sluizen en dijken, wat terugwinning van 
overstroomd land mogelijk maakte. Ook aan de 
benedenloop van de Rotte kon dankzij dijkaanleg en 
herontginning in de dertiende eeuw weer gewoond 
en gewerkt worden. De Rotte werd in dat kader 
omstreeks 1270 afgedamd. De inwoners vestigden 
zich vlakbij een dam in het riviertje de Rotte. Zo werd 
‘Rotta’ ‘Rotterdam’. In het Maas-Merwedegebied 
begonnen in dezelfde periode door handel zich 
steden en stadjes als Dordrecht, Brielle, Vlaardingen 
en Schiedam te ontwikkelen. Ook het gunstig 
gelegen Rotterdam bezat stedelijk potentieel en in de 
veertiende eeuw groeide deze plaats mede dankzij 
grafelijke privilegiëring langzaam uit tot een stedelijke 
nederzetting. Het grafelijke ambacht ten oosten van 
de Rotte kreeg in 1328 een stadsrechtachtig privilege. 
In	1340	werd	het	definitieve	stadsrecht	verleend	door	
Graaf Willem IV. Dit stadsrecht gold voor de hele, nog 
vrij landelijke nederzetting waar toen hooguit zo’n 
2000 mensen zullen hebben gewoond (afb. 3b).

In de 15de eeuw bouwde men de Laurenskerk, 
dat toen het enige stenen gebouw was in de stad. 
Rotterdam wilde graag concurreren met grotere, 
omliggende steden. In deze periode werd ook de 
invloedrijke	filosoof	Erasmus	geboren.

Eind 16de eeuw liet de raadspensionaris van 
de stad, Johan van Oldenbarneveldt, de haven 
verder uitbreiden. Rond 1600 kon je Rotterdam al 
bestempelen als een grote haven. Dat was ook 
nodig, want de Europeanen verlangden steeds meer 
producten van Indonesië, zoals peper, nootmuskaat 
en kruidnagel. De handel in Indonesië was sinds 
1602 in handen van de Verenigde Oost-Indische 
Companie (VOC). In Rotterdam stond een kantoor 
van de VOC. Steeds meer schepen uit Indonesië 
deden de havenstad aan. De Gouden Eeuw brak 
aan, ook voor Rotterdam. In deze periode werden de 
schilder Rembrandt en de schrijver Vondel geboren. 
Tegen het einde van de 17de eeuw had Rotterdam al 
50.000 inwoners.

Vanaf 1840 werd er alles aan gedaan om van 
Rotterdam een wereldhavenstad te maken. Er 
werden spoorwegen aangelegd, er werden havens 
gegraven en er kwam een brug over de Maas. 
Tussen 1866 en 1872 wordt de Nieuwe Waterweg 
gegraven, een directe scheepvaartverbinding met de 
Noordzee tussen Rotterdam en de Hoek van Holland. 
Na het openstellen van de Nieuwe Waterweg begint 
de onstuimige groei van Rotterdam. Er worden 
verschillende nieuwe havens aangelegd, waardoor 
de werkgelegenheid enorm toeneemt. Dit trekt 
arbeiders uit alle windstreken aan. Het geld dat door 
de stad wordt verdiend, besteedt men onder meer 
aan de bouw van statige panden in het centrum.

De stad wordt op twee manieren uitgebreid: door 
annexatie van een aantal omliggende gemeenten 
en door de bouw van veel nieuwe wijken. De eerste 
golf van annexaties vindt plaats aan het einde van de 
negentiende eeuw met Delfshaven (1886), Kralingen, 
een deel van Overschie en Charlois in 1895.

De havens worden in hoog tempo uitgebreid, onder 
invloed van mensen als Lodewijk Pincoffs en G.J. de 
Jongh. Steeds meer havens worden aangelegd, zoals 
de Maas-, Rijn- en Waalhavens. Aangetrokken door 
de werkgelegenheid die hieruit voortvloeit, verhuizen 
veel boeren, vooral uit Noord-Brabant, naar de stad. 
De heersende landbouwcrisis versterkt dit effect. 
Voor de nieuwkomers worden snel rijen goedkope 
woninkjes in elkaar gezet, vooral op zuid, op de 
linker-Maasoever, die daardoor al snel de boerenzij 
wordt genoemd. Tussen 1880 en 1900 groeit de 
bevolking snel van 160.000 naar 315.000. In 1920 zal Afbeelding 3b. Rotterdam 1340
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de bevolking zelfs al iets boven de 500.000 inwoners 
bedragen. In 1914 wordt Hoek van Holland ingelijfd, 
waarna in 1933 Pernis en Hoogvliet volgen.

Aan het einde van de 19e eeuw was men reeds 
begonnen met de aanleg van de nieuwe wijken Cool, 
Crooswijk en het Nieuwe Westen. Vanaf ongeveer 
1914 begint de verdere uitbreiding naar het westen, 
met achtereenvolgens Spangen, het Witte Dorp en 
Oud-Mathenesse.

Het centrum van Rotterdam krijgt ondertussen 
steeds meer allure. De stadswallen zijn al enige tijd 
geleden afgebroken, maar de singels, die eveneens 
deel uitmaken van vroegere verdedigingswerken, 
liggen er nog. Deze worden nu grotendeels gedempt 
om meer ruimte te maken, onder meer voor het sterk 
toegenomen verkeer. Ook dempt men grote stukken 
van de Rotte. Havenbaronnen en de gemeente 
investeren in prestigieuze gebouwen.

Op 14 mei 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
werd de stad gebombardeerd door de Duitse 
Luftwaffe. Nederland is op dat moment al vier dagen 
in oorlog. Reeds op de eerste dag landen er vele 
Duitse parachutisten op Rotterdam-Zuid. Ook het 
Noordereiland is bezet. Het Nederlandse leger 
houdt echter de Maasbrug voortdurend onder schot, 
waardoor het de Duitsers niet lukt om het centrum 
te bereiken. Na enkele hevige gevechten rond de 
brug sturen de Duitsers een onderhandelaar. Er 
wordt gedreigd met de vernietiging van de stad. De 
Duitsers blijken weinig geduld te hebben: om het 
verzet te breken, niet alleen in Rotterdam maar in heel 
Nederland, besluiten de nazi’s om hun dreigement uit 
te voeren (afb. 3d).

De bommenregen, het bombardement op Rotterdam, 
die vroeg in de middag plaatsvindt, duurt slechts een 
kwartier, maar de vernietigende uitwerking, mede door 
de brand die ontstaat, is gigantisch. Meer dan 24.000 
woningen worden in de as gelegd. Ongeveer 800 
mensen vinden de dood en 80.000 Rotterdammers 
zijn dakloos geworden. Als de volgende dag de 
Duitsers dreigen om op dezelfde manier ook Utrecht 
plat te gooien, is dit reden genoeg voor de capitulatie. 
In Rotterdam is vrijwel het gehele centrum, het hart 
van de stad, veranderd in een smeulende puinhoop. 
Tegelijk met de bezetting begint ook het puinruimen.

Na de oorlog begonnen de Rotterdammers meteen 
aan de heropbouw van hun stad langs de lijnen van 
het “Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam”. 
In een drang naar vernieuwing en modernisering 
worden veel beschadigde gebouwen niet hersteld, 
maar gesloopt, zoals het gebouw van de Bijenkorf 
van Dudok. In de jaren ‘50 is de wederopbouw in 
volle gang. Rotterdam krijgt het imago van ‘werkstad’ 
en ontwikkelt zich tot een toonbeeld van moderniteit. 
Ter leniging van de woningnood stampt de gemeente 
in	hoog	 tempo	enkele	nieuwe	wijken	met	veel	 flats	
uit de grond, zoals Pendrecht, Zuidwijk, Lombardijen, 
Ommoord en Zevenkamp. Tegelijk met het herstel 
van de havens ontwikkelt men ook plannen om stad 
en havengebied los te koppelen. Dit wil men bereiken 
door nieuwe havengebieden aan te leggen in de 
richting van de zee. De havenactiviteiten groeien 
nu zo snel dat de Rotterdamse haven in 1962 het 
predicaat ‘grootste ter wereld’ krijgt. Vandaag is 
ze de op één na grootste ter wereld, na Shanghai. 
Vanaf 1960 begint de aanleg van de metro, die in 
1968 geopend wordt als eerste metro in Nederland. 
Hiermee worden de wijken ‘op zuid’ verbonden met 
het centrum.

Afbeelding 3c. Rotterdam 1856, havens naar schilderij van 
Johan Jongkind (1819-1891)

Afbeelding 3d. Oostplein Rotterdam na bombardement 1940
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Vanaf de jaren ’70 is de tijd van uitsluitend werken 
aan de wederopbouw voorbij. Aan de economische 
voorspoed komt een einde door de oliecrisis. De 
samenstelling van de oude stadswijken is in korte 
tijd veranderd. De huizen voldoen niet langer aan 
de eisen van de moderne tijd. Zij die het betalen 
kunnen, vertrekken naar de nieuwe voorsteden of de 
randgemeenten. Hun plaats wordt ingenomen door 
‘gastarbeiders’, aanvankelijk uit Spanje en Italië, 
maar in de jaren ‘70 vooral uit Turkije en Marokko. Er 
ontstaan spanningen, die soms uitmonden in rellen 
tussen verschillende bevolkingsgroepen, zoals in 
de Afrikaanderbuurt op Rotterdam-Zuid in 1972. De 
samenleving reageert geschokt, en na enige jaren lijkt 
de onrust te zijn gesust. De uittocht van oorspronkelijke 
bewoners zet echter door. Rotterdam verandert in een 
multiculturele samenleving waarin naast autochtonen, 
veel mensen wonen uit Turkije, Marokko, Suriname 
en de Nederlandse Antillen. Tevens ontstaat er een 
Kaapverdiaanse gemeenschap. In de oude wijken 
ontstaat een sociale onderklasse van immigranten. 

De huizen worden slecht onderhouden en er is sprake 
van verpaupering. Een ander nieuw fenomeen dat de 
in deze tijd de kop op steekt, is het drugsprobleem. 
Het begint met softdrugs en een enkele coffeeshop 
eind jaren ‘70. Al snel krijgt de stad te maken met 
mensen die verslaafd raken aan zware drugs als 
heroïne en cocaïne.

In de jaren ’90 zoekt het gemeentebestuur en de 
Rotterdammers naar manieren om van het kale, 
kille imago af te komen. In enkele jaren tijd gaat 
de skyline van Rotterdam er in deze periode heel 
anders uitzien. Langzaam maar zeker krijgt de stad 
weer enige allure. In hoog tempo zal Rotterdam de 
koers volgen om nog aantrekkelijker te worden voor 
bewoners, bedrijven en bezoekers (afb. 3e).1,2,3,4

 3.3.2 Waalhaven en Oud-Charlois
In 1460 werd opdracht gegeven de polder Rijerwaert 
te bedijken door Karel de Stoute. Op 14 april 1462 
werd de overdracht van de polder Rijerwaert aan vier 
grondheren door hem goedgekeurd. Hij verbond twee 
voorvaarden aan de overdracht: ten eerste moest de 
ingedijkte grond Charolais genoemd worden, naar het 
Franse graafschap Charolais waar hij vandaan kwam 
en ten tweede moest er een kerk gesticht worden, 
gewijd aan Sint Clemens. 

Bij de Sint-Clemenskerk (afb. 3f) ontwikkelde zich het 
dorp Charlois. De bebouwing van de oude dorpskern 
is nog steeds terug te vinden rond de Charloisse 
Kerksingel, de Kaatsbaan, de Grondherendijk en de 
Zuidhoek. De oude kern onderscheidt de wijk Oud-
Charlois van de andere woongebieden in Charlois en 
geeft een bijzondere waarde aan het gebied. 

In 1895 werd het dorp Charlois, toen nog agrarische 
gemeente, geannexeerd door de gemeente Rotterdam. 
Inmiddels is dan al begonnen met het graven van de 
Dokhaven aan de oostzijde van de oude Charloisse 

Afbeelding 3e. Toekomstbeeld Rotterdam, door Erasmus Universiteit Rotterdam

Afbeelding 3f. St. Clemenskerk (Oude kerk), Oud-Charlois, 
Rotterdam
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haven. Tot na de Tweede Wereldoorlog lagen daar 
de Gemeentelijke Droogdokken, verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de veerboten over de Maas. 
Vanaf 1895 ging de ontwikkeling snel. Direct na de 
inlijving van Charlois bij Rotterdam vestigen zich 
aan de Sluisjesdijk twee petroleummaatschappijen 
en de Pakhuismeesteren. Ook wordt besloten tot 
het graven van de Maashaven, die in 1905 voltooid 
werd. Hier vestigden zich bedrijven als de Graansilo, 
Stoommeelfabriek de Maas, Machinefabriek Braat 
en de Vuilverbranding. 

De Benzine-Installatie Rotterdam (de voorloper van 
Shell) vestigde zich in 1905 aan de Sluisjesdijk. 
Deze petroleummaatschappij zou er tot 1935 blijven. 
Hoewel het gemeentebestuur een aantal malen 
uitbreiding toestond, groeide de benzinefabriek al 
snel uit zijn jas. Omdat aan de Sluisjesdijk niet meer 
genoeg ruimte was voor uitbreiding, besloot het 
bedrijf te verhuizen naar Pernis. 

Aan het begin van de 20e eeuw groeide het aantal 
arbeiders dat in de haven en bij de petroleumbedrijven 
werkzaam was enorm. Om te voorzien in woonruimte 
werden in hoog tempo rond de oude dorpskern 
nieuwe wijken gebouwd: de huidige wijk Oud-
Charlois, Tarwewijk en Charnisse. 5,6

3.4 Huidige situatie
 3.4.1 Waalhaven en Oud-Charlois
Oud-Charlois is een wijk met twee gezichten. Het heeft 
een rustige, dorpse uitstraling met een grootstedelijke 
problematiek. 

Het leven in Oud-Charlois draait nog steeds om de 
karakteristieke dorpskern. Hier ontmoet men elkaar 
op straat, in de winkels, restaurants, de kroegen, het 
wijkservicecentrum en de bibliotheek. Oud-Charlois 
telt meer dan 30 vitale kernen van mensen die zich 
samen inzetten voor elkaar en voor de buurt. Op 
gezette tijden vinden culturele activiteiten plaats 
rond de Charloisse Kerksingel die ook mensen van 
buiten Oud-Charlois aantrekken. De traditionele 
Kerstmarkt, Jazz Around Town, de Charloisse Dag en 
het Blommenfestijn zijn voorbeelden van succesvolle 
evenementen. Recentelijk is daar Beachweek in 
het Karel de Stoutepark bijgekomen. Ook de Zuid 
Explorer is een nieuw fenomeen, maandelijks 
openen meer dan 10 creatieve winkels, galeries en 
ateliers op zondagmiddag hun deuren. Kenmerkend 
voor deze activiteiten is dat ze zijn geïnitieerd door 
Oud-Charloissers en dat zij deze met elkaar tot een 
succes maken.

Helaas heeft Oud-Charlois ook minder mooie punten. 
Vaak kent de buitenwereld de wijk Oud-Charlois 

niet, of heeft door de ligging in Rotterdam-Zuid 
een negatief beeld. Dit negatieve beeld komt ook 
vooral door de bestaande problemen in de wijk. De 
historische panden zijn in slechte staat en achter de 
deuren gaan sociale problemen en armoede schuil. 
De overlast van jongeren is groter dan gemiddeld 
en er is regelmatig sprake van drugsgerelateerde 
overlast. Veel kinderen maken hun schoolopleiding 
niet af en het aantal volwassenen dat een langdurige 
bijstandsuitkering heeft en niet bemiddelbaar is op 
de arbeidsmarkt is hoog. Er woont relatief veel jeugd 
die met geweld in aanraking komt. Een groot aantal 
bewoners van Oud-Charlois deelt niet of nauwelijks 
mee aan het maatschappelijk leven. 

De historische band tussen wonen en werken in Oud-
Charlois en de Waalhaven is tegenwoordig niet meer 
zo	sterk	aanwezig.	De	wijk	profiteert	niet	optimaal	van	
de potentiële werkgelegenheid in de aangrenzende 
havengebieden.

De Waalhaven is langzamerhand al bezig met een 
transformatie van traditionele zeehaven naar een 
locatie waar zich dienstverlenende havenbedrijven 
vestigen. Hierover is meer te lezen in de volgende 
paragraaf.7,8

3.5 Toekomstplan
 3.5.1 Waalhaven
Rotterdam vervult een belangrijke rol bij het vervoer 
van en naar het Noordwest- en Midden- Europese 
achterland. De stad heeft haar sterke Europese positie 
te danken aan de beschikbaarheid van hoogwaardige 
achterlandverbindingen op alle vervoersmodaliteiten 
(water, spoor, weg en buisleiding). Voor de onderlinge 
aansluiting van weg, water en spoor bestaan 
uitgebreide faciliteiten. Rotterdam is daarnaast de 
enige haven tussen Hamburg en Le Havre die de 
nieuwste generatie containerschepen ongehinderd 
kan ontvangen.

Met een oppervlak van ruim 10.000 hectare en 
een jaarlijkse bezoekingsgraad van circa 30.000 
zeeschepen en 135.000 binnenvaartschepen, vormt 
de Rotterdamse haven een belangrijke internationale 
spil op het gebied van overslag en distributie. De 
haven is daarmee niet alleen van grote betekenis 
voor de economische ontwikkeling van ons land, 
maar óók op Europees niveau van strategisch belang. 
Voor het behoud van haar positie is het noodzakelijk 
dat de haven in staat is optimaal te kunnen inspelen 
op	specifieke	behoeften	van	de	markt.	Dat	betekent	
niet alleen dat de haven in de toekomst nog grotere 
schepen moet kunnen ontvangen, ook zal zij ruimte 
moeten bieden voor de navenante schaalvergroting 
van havenactiviteiten. De ruimte in de haven is echter 
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schaars, de vraag naar grote terreinen, met name 
aan diep water, overstijgt inmiddels het aanbod. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat uitbreiding van de 
haven in de vorm van een nieuwe landaanwinning 
hiervoor de beste oplossing biedt. 

Maasvlakte 2 betreft een nieuw gebied van circa 2.000 
hectare, waarvan ongeveer de helft als bedrijfsterrein 
zal worden uitgegeven. Het project is daarmee voor 
Nederlandse begrippen van een ongekende maat en 
schaal. Aan de aanleg, de inrichting en het gebruik 
van Maasvlakte 2 is daarom een hoge ambitie 
gekoppeld, waarbij duurzaamheid centraal staat.

De stadshavens ontwikkelen zich tot hoogwaardige 
vestigingsgebieden voor wonen en werken. Hier 
komen niet alleen haven- en transportbedrijven op af, 
maar ook innovatieve bedrijven en kennisinstituten. 
Rotterdam	 profileert	 zich	 ook	 als	 waterkennisstad	
en als koploper op het gebied van duurzame 
energievoorzieningen en klimaatverandering. 
Daarmee trekt de stad hoogopgeleide kenniswerkers 
aan. Zij vinden in de stadshavens de geschikte 
ruimte en voorzieningen voor ondernemerschap. 
De centrale ligging en de scharnierfunctie tussen 
kennis en maakindustrie maken de stadshavens 
een aantrekkelijke werklocatie, voor zowel laag- als 
hoogopgeleiden. 

De Waalhaven transformeert langzaam van traditionele 
zeehaven tot een locatie waar zich dienstverlenende 

havenbedrijven vestigen. De herontwikkeling van de 
Stadshavens begint in de Waalhaven. De Waalhaven 
ligt direct ten westen van Oud-Charlois. In 2020 is 
dit een gebied waar stedelijke bedrijvigheid hand in 
hand	gaat	met	specifieke	havenactiviteiten,	zoals	in	
de maritieme industrie of het traditioneel stukgoed. 
In de Waalhaven zijn op termijn geen activiteiten 
meer die 24 uur per dag veel geluid geven. Hierdoor 
verbetert de leefomgeving en ontstaan kansen voor 
woningbouw.	Een	 specifiek	gebied	 is	 het	 rivierfront	
(Sluisjesdijk, RDM-terrein, Quarantaineterrein). 
Dit deel van de Waalhaven is bij uitstek geschikt 
voor de vestiging van vernieuwende bedrijven en 
starters, kennisinstellingen, woningbouw, recreatie 
en cultuur. 

De eerste kantoorgebouwen staan er al. Naar 
verwachting zet deze trend zich voort. De waterkering 
en het spoorwegemplacement zorgen voor een 
grote barrière. Opheffen van deze barrière draagt 
bij aan een ontsluiting van Oud-Charlois aan de 
westzijde en daarmee aan een groter achterland 
voor voorzieningen, winkels en horeca. Omgekeerd 
leidt dit tot een betere bereikbaarheid van de 
werkgelegenheid in de Waalhaven vanuit Oud-
Charlois.9,10,11

 3.5.2 Oud-Charlois
In de periode 2006-2010 is het gebiedsgericht 
werken ingevoerd. Het gebiedsgericht werken houdt 
in dat er wordt gewerkt vanuit de opgave van de 

Afbeelding 3g. Groei van de Rotterdamse haven (www.maasvlakte2.com)
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wijk. Dit wordt in samenwerking gedaan met burgers, 
ondernemers en alle partners die in de wijk actief 
zijn. In samenwerking moet worden gekomen tot 
het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van 
beleid,	 dat	 aansluit	 bij	 de	 specifieke	 kenmerken	
en vraagstukken van het betreffende gebied en de 
doelgroepen in dat gebied. 

Eerder was het zo dat ieder van die partners, zoals 
gemeentelijke diensten, de deelgemeente en de 
woningcorporatie, al een visiedocument voor de wijk 
had ontwikkeld. Nu ligt er een gezamenlijk opgestelde 
wijkvisie. Het doel hiervan is gedeelde ambities te 
formuleren en met al deze partijen uit te voeren. 

In 2020 moeten de aantrekkelijke kanten van de wijk 
meer naar voren komen. Er moet een aantrekkelijke 
woon-, werk- en leefomgeving ontstaan. Oude 
panden worden opgeknapt en de werkgelegenheid 
komt er zowel in de wijk als in het nabijgelegen 
havengebied. De werkgevers in Oud-Charlois en in 
de nabijgelegen Waalhaven worden betrokken bij 
de ontwikkeling in Oud-Charlois. De ontwikkeling 
tussen wonen en werken moet sterker worden en de 
mogelijkheid om bij nabijgelegen bedrijven stage te 
lopen wordt sterk ontwikkeld. Oud-Charlois moet zich 
gaan onderscheiden van andere wijken van zuid door 
de grote betrokkenheid van bewoners, de historische 
kern en de creatieve ondernemers in het gebied.12

3.6 Programma’s en projecten aan de Maasoever
 3.6.1 Pact op Zuid
In 2006 is het Pact op Zuid gesloten. Het Pact op 
Zuid is een uniek samenwerkingsverband tussen 
de corporaties Vestia, Woonbron, Com. Wonen, 
De Nieuwe Unie en Woningbedrijf Rotterdam; de 
deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde, 
de gemeente Rotterdam en het Rijk. Deze partijen 
spraken af om in tien jaar tijd samen ten minste 
één miljard extra te investeren in Zuid, om de 
achterstanden in zuid ten opzichte van de andere delen 
van Rotterdam weg te werken. Deze investering is 
gericht op het verstreken van het economisch klimaat 
en het verbeteren van de woonkwaliteit. Het Pact op 
Zuid en de daarbijbehorende geldstromen zijn van 
belang voor de kwaliteitsimpuls in Oud-Charlois.13,14

 3.6.2 Krachtwijken
Onder het vierde kabinet Balkenende is in 2007 
gestart met beleid ten behoeve van 40 zogenaamde 
‘krachtwijken’. In de 40 wijken in 18 Nederlandse 
gemeenten blijft de kwaliteit van de leefomgeving 
door	een	opeenstapeling	van	problemen	flink	achter	
bij die van andere wijken in de stad. Complexe 
maatschappelijke problemen als schooluitval, een 
verloederde en eenzijdige woon- en leefomgeving met 

weinig mogelijkheden voor sociale contacten, hoge 
(jeugd)werkloosheid, een gebrekkige inburgering 
van nieuwkomers en achterblijvende emancipatie 
en participatie van vooral niet-westerse vrouwen, 
weinig werkgelegenheid in de buurt, ontoereikende 
jeugdzorg, gezondheidsachterstanden, criminaliteit 
en gevoelens van onveiligheid, en het ontbreken van 
relevante sociale netwerken en contacten, komen in 
deze wijken veelvuldig en naast elkaar voor. Oud-
Charlois maakt onderdeel uit van één van deze 40 
gebieden. In het kader van ‘krachtwijken’ wordt extra 
geld gegenereerd om te investeren in zowel fysiek als 
economische en sociale thema’s. Het landelijk beleid 
rond de krachtwijken, ook wel WWI wijken genoemd, 
is een vervolg op het ISV-beleid (Investeringsbudget 
Stedelijke vernieuwing) en valt onder de minister 
van Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Nieuw is 
dat de gezamenlijke woningcorporaties in Nederland 
een structureel deel van de investeringen voor hun 
rekening nemen.15,16

 3.6.3 Hotspots en Speldenprikken
Hotspots zijn gebieden waar bijzondere aandacht 
nodig is voor herstel van de kwaliteit van de 
woningvoorraad in combinatie met maatregelen 
op het gebied van schoon, heel en veilig. In Oud-
Charlois zijn de Maximiliaanstraat en omgeving en 
de Frans Bekkerstraat en omgeving aangewezen 
als hotspots. Hier werken respectievelijk gemeente 
en woningcorporatie Woonstad Rotterdam en 
respectievelijk gemeente en woningcorporatie Vestia 
Feijenoord gezamenlijk aan de verbetering. Naast 
de hotspots telt Oud- Charlois een aantal straten dat 
dreigt weg te glijden, de zogenaamde speldenprikken. 
Speldenprikken kunnen het eenvoudigst worden 
omschreven als Hotspots in het klein, waar geen 
integrale problematiek heerst (maar bijvoorbeeld 
alleen fysieke tekortkomingen), of waar de problemen 
betrekking hebben op veel minder woningen dan in 
de Hotspots.17

3.7 Conclusie
Wat is de ontwikkelingstrend t.a.v. herontwikkeling, 
herbestemming in het gebied? De twee gebieden 
waar het gebouw tussen ligt zijn beide volop in 
ontwikkeling. De Rotterdamse stadshavenbedrijven 
verplaatsen zich in grote aantallen naar de 
Maasvlakte 2. Hierdoor komen veel panden in de 
stadshavens leeg te staan. In de Waalhaven zijn op 
termijn geen activiteiten meer die 24 uur per dag veel 
geluid geven. In het deel van de Waalhaven waar de 
voormalige RET-remise staat wordt plaats gemaakt 
voor de vestiging van vernieuwende bedrijven en 
starters, kennisinstellingen, woningbouw, recreatie 
en cultuur. Daarom is dit een zeer geschikte locatie 
om een herbestemming te realiseren. 
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4. Waardestelling

4.1 Inleiding
De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk wordt 
behandeld is: Wat is het karakter/de historische 
waarde van het gebouw? Waarom is het gebouw 
zoals het nu is? Om een goede architectonische 
waardestelling te maken moeten verschillende 
deelvragen worden beantwoord. 

Wat is de rol van de architect? Waarom is Adrianus 
van der Steur gekozen als architect? Er wordt een 
korte	biografie	van	Adrianus	van	der	Steur	gegeven	
en een kleine greep uit zijn oeuvre. Om de bouwstijl 
te analyseren is het goed om het oeuvre van de 
architect na te gaan. Zo kan er worden gekeken of 
er een samenhang is tussen de architectuur  van dit 
gebouw en de architectuur van andere gebouwen die 
hij in deze tijd heeft ontworpen. 

Wat is de bouwgeschiedenis van het gebouw? Hoe 
is het gebouw in latere jaren aangepast en met 
welke rede? Is er een tijdslijn aan te geven in de 
bouwtijd van het gebouw? Omdat de geschiedenis 
van dit gebouw niet in boeken is beschreven, zal 
onderzoek gedaan moeten worden in verschillende 
archieven. De archieven die hiervoor geraadpleegd 
zijn: Gemeentearchief Rotterdam, Archief RET en 
het archief van het NAI. Ook moet er in verschillende 
tijdschriften worden gezocht naar publicaties van of 
over de architect. Hieruit zou een motivatie moeten 
komen. 

Wat zijn de architectonische kenmerken? De 
architectonische kenmerken worden in beeld gebracht 
door de foto’s, gemaakt tijdens de eerste opname, te 
koppelen aan de plattegronden. Dit om een beeld te 
geven van hoe de ruimtes er nu uit zien.
 
Tot slot wordt er een conclusie getrokken uit de 
verkregen informatie en antwoord gegeven op 
de gestelde onderzoeksvraag voor dit hoofdstuk. 
Door deze conclusie kunnen dan ook de volgende 
vragen worden beantwoord: Het gebouw staat niet 
geregistreerd als (rijks-)monument of beschermd 
stadgezicht. Waarom wil de gemeente het gebouw 
dan toch behouden? Is er een plan om het gebouw 
op de monumentenlijst te krijgen of op de lijst van de 
beschermde stadgezichten te krijgen?

4.2 Methodologie
Om een waardestelling van het gebouw te kunnen 
maken worden de volgende vragen onderzocht

Wie is de architect van het gebouw? Onder aan 
de tekeningen uit het archief stond de architect 
vermeld. Hierdoor was het dus niet moeilijk te 
achterhalen wie de architect is. Over de architect 
zijn	verschillende	biografieën	geschreven.	
Wat is precies zijn stijl? Hoe is zijn stijl te 
herkennen in het gebouw?
Zijn er nog andere gebouwen in dezelfde stijl 
gebouwd? Door het vergelijken van gebouwen 
van zijn hand kan worden gekeken naar wat 
zijn bouwstijl is en hoe deze is verwerkt in het 
gebouw van de voormalige RET-remise. 
Wat is de bouwgeschiedenis van het gebouw? 
Hoe zag het gebouw eruit bij oplevering? 
Welke bouwkundige ingrepen hebben plaats 
gevonden sinds het bouwjaar in 1947? Welke 
bouwdelen van het gebouw zijn nog van het 
oorspronkelijke ontwerp, en welke bouwdelen 
zijn later toegevoegd? 
Wat zijn de architectonische kenmerken van 
het gebouw? Met foto’s en tekeningen wordt 
een beeld gegeven van de huidige staat van 
het gebouw.

4.3 Architect
	 4.3.1	Biografie
Familie
Adrianus van der Steur (27-09-1893) was afkomstig uit 
een architectenfamilie. Zijn grootvader (ook Adrianus 
van der Steur genaamd 1836-1899) was architect 
in Haarlem. Hij begon zijn loopbaan als landmeter. 
Hij wist zich op te werken tot gemeentearchitect van 
Wageningen (1858-1861) en later van Zaltbommel 
(1861-1865). In 1889 vestigde hij zich in Haarlem als 
zelfstandig architect. Hier werkte hij tot 1894. 

De zoon van Adrianus van der Steur, ir. Johan 
Adrianus Gerard van der Steur (1865-1945), was 
waarschijnlijk al op jonge leeftijd aan het werk op 
zijn vaders’ architectenbureau. In 1889 vestigde 
ook hij zich in Haarlem als zelfstandig architect. Het 
bekendste bouwwerk waaraan hij als uitvoerend 
architect meewerkte was het neorenaissancistische 
Vredespaleis in ’s-Gravenhage (1909-1913). Nog 
grotere faam kreeg hij als hoogleraar Bouwkunde 

•

•

•

•

•
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in Delft. Van 1914 tot 1917 was hij waarnemend 
hoogleraar voor professor Henry Evers, daarna 
tot 1931 was hij hoogleraar. In 1922 tot 1923 was 
hij	 bovendien	 rector	magnificus	 van	 de	Technische	
Hogeschool. Hiernaast bleef hij ook als architect 
actief. Verder vervulde hij tal van bestuurlijke functies, 
waarvan die in de Rijkscommissie monumentenzorg 
(1918-1945) waarschijnlijk de bekendste is.  

De drie zonen van prof. Ir. J.A.G. van der Steur werden 
architect of civieltechnicus. De middelste zoon, Albert 
Johan van der Steur (1895-1963), studeerde in 1920 
aan de Technische Hogeschool af. Na ongeveer 
anderhalf jaar op het architectenbureau van Karel 
Muller in Hengelo gewerkt te hebben, vestigde hij 
zich	eerst	in	Baarn	(1921-1923)	en	daarna	definitief	
in Amsterdam als zelfstandig architect. Hij werd 
bekend door zijn bemoeienissen als ethisch adviseur 
van het op 1 mei 1928 ingestelde Bruggenbureau 
van Rijkswaterstaat. De jongste zoon had dezelfde 
namen als zijn vader: Johan Adrianus Gerard van 
der Steur (1899-1966). Hij studeerde in 1923 af in 
Delft als civiel ingenieur. Zijn loopbaan begon bij het 
architectenbureau J. van Hasselt van De Koning 
in Nijmegen. In 1930 werd hij compagnon van dit 
bureau. 

De oudste zoon van ir. Johan Adrianus Gerard van 
der Steur, Adrianus van der Steur, was vernoemd 
naar zijn opa. Hij werd op 27 september 1893 
geboren in Haarlem. Hier volgde hij de ‘Kubregtse’ 
lagere school en de eerste twee klassen van de 
Hogere burgerschool. Vanaf de derde klas volgde hij 
de HBS aan de Stadhouderslaan in ’s-Gravenhage. 
Hij was een erg goede leerling en blonk vooral uit 
in wiskunde. Voordat hij aan zijn ingenieursopleiding 
aan de Technische Hogeschool in Delft begon werd 

hij gemobiliseerd als reservesergeant. Een jaar later, 
tijdens de Eerste Wereldoorlog , werd hij bevorderd 
tot reserve tweede luitenant der Infanterie. Zijn gehele 
studietijd bleef hij gemobiliseerd. Op 20 juni 1918 
studeerde hij met lof af als bouwkundig ingenieur. 
Zijn afstudeerproject bestond uit verschillende 
gebouwen die bestemd waren voor het toerisme 
op de Veluwe. Het ging om een hotel-restaurant in 
een bos- en heidelandschap en één aan het water, 
verder een inlichtingenbureau en een buffet-kiosk. 
Zijn ontwerpen werden op de Jaarbeurs in 1919 in 
Utrecht aan het grote publiek getoond. 

Nadat Ad van der Steur afgestudeerd was kreeg hij 
van zijn vader een jaar de tijd om praktijkervaring 
op te doen. Waar hij dit deed is onduidelijk. Wel 
mocht hij bij wijze van leerschool op koste van zijn 
schoonvader een eigen villa in Bilthoven bouwen. 
Het werd villa Tadon, Bilderdijklaan 15, waar hij na 
zijn huwelijk op 18 september 1919 ging wonen met 
zijn vrouw Anthonia Jacoba Stoett (1896-1978). Ze 
kregen twee kinderen: Jan Christiaan (1921) en 
Emma Bertha (1924). Geen van beiden traden in de 
architectonische sporen van hun voorvaderen. 

Projecten
Een jaar na zijn afstuderen werd van der Steur 
aangenomen als adjudantingenieur bij de Nederlandse 
Spoorwegen in Utrecht. Hij kreeg de bouw van alle 
stations aan de nieuwe spoorweg Stadskanaal-Ter 
Apel Rijksgrens toevertrouwd. Hij ontwierp zeven 
stations en halteplaatsen. Deze verschilde in grootte, 
maar werden wel allemaal in dezelfde stijl ontworpen. 
Daarnaast ontwierp hij nog enkele stations in de 
provincies Groningen en Utrecht. Met het bouwen 
van de stations had van der Steur de toon gezet voor 
zijn latere loopbaan. 

Van der Steur begon in 1924 op dertigjarige 
leeftijd  als architect eerste klasse bij de Dienst der 
Gemeentewerken in Rotterdam. Vanaf omstreeks 
1928 tot zijn dood in 1953 heeft hij hier ook gewoond. 
De eerste jaren in Rotterdam legde hij zich toe op 
het ontwerpen van scholen. Daarnaast werkte hij met 
zijn compagnon W.A.C. Herman de Groot aan het 
Zuiderziekenhuis en met Ir. W.G. Witteveen aan het 
kantoorgebouw Gemeentelijk Elektriciteitsgebouw. 
Hij was een architect die in staat was in korte tijd grote 
publieke gebouwen te ontwerpen en te realiseren. 
In 1931 werd hij door het gemeentebestuur van 
Rotterdam benoemd tot stadsarchitect. Hier werkte 
hij tot 1939. In deze tijd werkte hij aan verschillende 
grote projecten, waaronder museum Boijmans Van 
Beuningen. 

Afbeelding 4a. Adrianus van der Steur (1893-1953)
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De projecten die Van der Steur onder handen nam 
werden steeds groter en complexer. Om zijn talent 
te ontwikkelen nam hij afscheid van de gemeente 
Rotterdam en vestigde zich als zelfstandig architect. 
Het kleine architectenbureau, gevestigd op de 
zolder van de Graaf Florisstraat 40, zou uitgroeien 
tot een architecten- en ingenieursbureau met 
een paar honderd werknemers.  Tijdens de vijf 
bezettingsjaren kwam de bouw langzamerhand 
tot stilstand. In de vroege ochtend van 14 mei 
1940 bombardeerde de Lut-waffe Rotterdam. Van 
der Steur moest onmiddellijk optreden: hij was 
hoofd van de Rotterdamse Kunstbescherming en 
verantwoordelijk voor het cultureel bezit van de stad. 
Hoewel veel tijdens de oorlogsjaren niet mogelijk 
was, was Van der Steur op velen gebieden nog 
actief. Hij gaf lezingen, doceerde aan het Hoger 
Bouwkunst Onderricht, studeerde op de uitbreiding 
van het museum Boijmans Van Beuningen, bouwde 
en restaureerde. Materiaalgebrek nam echter steeds 
ernstiger vorm aan, lopende projecten konden nog 
wel voltooid worden, maar nieuwe kwamen niet meer 
tot uitvoering. 

Op 1 januari 1941 ontstond het architecten- en 
ingenieursbureau Ir. A. van der Steur b.i., Ir. 
W.A.C. Herman de Groot c.i. en K.I. Ruige b.i.. De 
zolderverdieping van Van der Steurs woonhuis 
aan de Graaf Florisstraat werd tot een tekenkamer 
omgebouwd. Op de eerste verdieping bevond zich 
de directiekamer. Met K.I. Ruige kwam het in 1950 
tot een breuk, mogelijk als gevolg van een zakelijk 
meningsverschil. Op 30 oktober 1952 werd de eerste 
steen gelegd voor de bouw van het kantoorgebouw 
EN-NEN in ’s Gravenhagen. Bij de lunch ter 
gelegenheid hiervan hield Ir. W.A.C. Herman de 
Groot	een	speech.	Na	afloop	werd	hij	getroffen	door	
een hartaanval en overleed hij. 

Van der Steur stond er onverwachts alleen voor. 
Het bureau was inmiddels uitgegroeid tot zo’n 
vijftig werknemers en had tientallen projecten 
onderhanden. Het duurde enkele maanden voordat 
de bureaudirectie was aangevuld. Met de komst van 
Ir. J.P. van Bruggen, ontstond op 1 februari 1953 het 
architecten- en ingenieursbureau Ir. A. van der Steur 
b.i. en Ir. J.P. van Bruggen c.i.. Toen Van der Steur 
met Van Bruggen een compagnonschap aanging 
stond Van Bruggen erop dat beide heren zich 
medisch zouden laten keuren. Dit om situaties zoals 
met Herman de Groot te voorkomen. Hoewel van 
der Steur al eerder ziek was geweest, kwam zowel 
hij als Van Bruggen goed door de keuring en werkte 
hij als nooit te voren. Op studiereis naar Parijs ten 
behoeve van de uitbreiding van museum Boijmans 
Van Beuningen werkt hij nog aan verschillende 

ontwerpen. Hij vraagt zijn secretaris J.B. Sterken 
zijn afsprakenprogramma niet te zwaar te maken in 
verband met gezondheidsredenen. In Parijs werd 
Van de Steur plotseling onwel. Zonder een arts te 
raadplegen stapte hij op de trein terug naar Rotterdam 
en kort na de terugkeer in zijn woning overleed Van 
der Steur op zondagavond 13 december 1953. Hij 
werd in zijn tekenkamer opgebaard. Op zijn sterfbed 
vroeg hij A. Bodon (1906-1993) hem op te volgen. 

Adrianus van der Steur verwierf landelijke bekendheid 
met zijn bureau en wist vele opdrachtgevers te binden. 
Zelfs na zijn dood bleef zijn schaduw aanvankelijk 
nog nadrukkelijk boven het bureau hangen.18,19

 4.3.2 Oeuvre
Als architect nam Van der Steur een bijzondere plaats 
in. In de periode die gekenmerkt werd door de felle 
tegenstelling tussen modernisten en traditionalisten, 
was Van der Steur de schakel tussen de beide stijlen. 
De bedachtzame Van der Steur volgde een schijnbaar 
onopvallende weg tussen traditie en revolutie in. Hij 
maakte zich een grote variatie aan ontwerpstijlen 
eigen en koos voor iedere opdracht een passende 
variant, waarbij hij zich de ene keer door Frank Lloyd 
Wright liet inspireren en de andere keer weer door 
de Art Déco. De invloed van Frank Lloyd Wright is 
terug te zien in de ineengeschoven rechthoekige 
bouwmassa’s van verschillende hoogte. 

Van der Steur was een evolutionist: de 
architectuurontwikkeling was voor hem een kwestie 
van kleine stapjes vooruit, zorgvuldig overwogen. Die 
zorgvuldigheid komt tot uiting in een heel persoonlijke 
ontwerpbenadering, die ieder van zijn gebouwen 
herkenbaar maakt als een Van der Steur-ontwerp. 
Hiertoe droeg ook de bijzondere samenstelling van 
het architectenbureau bij, dat Van der Steur na zijn 
stadsbouwmeesterschap in Rotterdam opzette: 
een combinatie van ontwerpers en civieltechnici die 
het mogelijk maakte om alle ontwerpaspecten te 
beheersen.20

Een aantal bekende spraakmakende werken van 
Van der Steur zijn:

Museum Rotterdam, Boijmans Van Beuningen (1928-
1935)
Van der Steur werkte zeven jaar aan Museum 
Boijmans Van Beuningen. Toen het gebouw af was 
beschouwde hij dit als zijn belangrijkste werk. Van 
het begin af aan werd er rekening gehouden met een 
eventuele uitbreiding. Hij wilde na de opening direct 
verder kunnen werken aan de tweede fase van het 
gebouw. Aan de uiteindelijke bouw van de tweede 
fase kwam hij kwam hij door zijn overlijden niet toe. 
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De bouwkundige kenmerken van dit gebouw die je 
ziet terugkomen in het ontwerp van de voormalige 
RET-remise zijn het gebruik van baksteen, de 
flauw	hellende	daken,	de	evenredige	verdeling	van	
de raamkozijnen in de gevel en de verspringende 
bouwdelen.21,22

 
Tunnel Rotterdam, Complex Maastunnel (1935-
1940)
De Maastunnel is een tunnel in Rotterdam, die de 
oevers van de Nieuwe Maas met elkaar verbindt. 
De tunnel omvat vier buizen: twee voor auto’s, een 
voor	 fietsers	 en	 een	 voor	 voetgangers.	 Voor	 de	
Maastunnel ontwierp Van der Steur de ingangs- en 
ventilatiegebouwen, de garages en de tunnelbuizen. 
Deze utilitaire gebouwen zijn gebouwd in Art Déco-
stijl. De ventilatiegebouwen aan weerszijde van de 
tunnel bestaan uit hoge betonnen bouwlichamen, 
waar luchtkanalen doorheen lopen. Het onderste 
gedeelte is bekleed met matgeglazuurde bruine 
grestegels, het middelste gedeelte is crèmekleurig 
gesaust en het gewelfde dak is afgewerkt met een 
groen, koperen bekleding. 

De Maastunnel samen met de tunneltraverse aan 
beide oevers staan op de nominatie (voorbeschermd) 
om Rijksmonument te worden. 

Afbeelding 4c. Ventilatiegebouw Maastunnel Afbeelding 4d. Oogziekenhuis Rotterdam

Afbeelding 4b. Museum Boijmans Van Beuningen

De evenredige verdeling van 
de raamkozijnen in de gevel en 
de verspringende bouwdelen 
zijn weer te vergelijken met het 
gebouw van de voormalige RET-
remise.23,24 

Ziekenhuis Rotterdam, 
Oogziekenhuis (1941-1949)
Tijdens het bombardement 
van 12 mei 1940 werd het 

Oogziekenhuis van de ‘vereniging Inrichting voor 
Ooglijders’ verwoest. In de nacht van 14 op 15 mei 
ging ook het Oogziekenhuis van de ‘Vereniging tot het 
verlenen van hulp aan minder vermogende ooglijders 
van Zuid-Holland’ verloren. In het najaar van 1940 
ontstonden plannen om beide verenigingen in één 
gebouw onder te brengen. 

Het bouwwerk, uitgevoerd in grijs baksteen, heeft 
een	 hoefijzer	 als	 basisvorm.	 Het	 bestaat	 uit	 twee	
bouwdelen die in hoogte verschillen. Het lagere 
bouwdeel aan de linkerzijde springt iets terug. Tussen 
de beide bouwdelen bevindt zich een toren die nog 
verder terugspringt. De hoofdtoegang op de begane 
grond springt hier naar voren. De hoofdtoegang 
bestaat uit een bordes, een in glas en staal 
uitgevoerde dubbele deur onder een afgerond dak 
die wordt voortgezet in een luifel boven het bordes. 
Op de derde verdieping loopt langs de gevel van het 
hoge bouwdeel een balkon. Het balkon heeft een met 
tongewelven opgebouwde vloer, ondersteund door 
consoles die uit de muurdammen tussen de vensters 
op de tweede verdieping naar voren springen. 

De architectonische kenmerken die hier 
overeenkomen zijn het gebruik van baksteen; de 
evenredige verdeling van de raamkozijnen in de gevel; 
een aantal afgeronde vensters en de verspringende 
bouwdelen.25,26
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4.4 Bouwgeschiedenis en architectonische ken-
merken
Door Bouwgeschiedenis en architectonische 
kenmerken te achterhalen kunnen de uitgangspunten 
voor het nieuwe ontwerp worden bepaald. Zo kan 
worden bepaald welke delen wel en welke delen niet 
kenmerkend zijn voor het gebouw en welke dus wel 
of niet moeten worden behouden. 

In 1941 vroeg de N.V. Handelscompagnie aan Ad van 
der Steur een gebouw te ontwerpen om de N.V. De 
Nederlandsche Motoren Mij. en de N.V. Rotterdamsche 
Technische Handel Mij. Weesing en Zarkel in één 
gebouw onder te brengen nadat hun kantoorgebouw 
tijdens de oorlog was plat gebombardeerd. Na de 
oorlog, 1945, is gestart met de bouw. Het gebouw 
bestaat uit drie verschillende delen: een woning, 
werkplaatsen en een kantoorgebouw. Deze kunnen 
worden onderscheiden door de verschillende 
verspringende bouwdelen. 

De woning heeft in totaal drie verdiepingen, waarvan 
de bovenste verdieping een kleiner oppervlak 
heeft dan de onderliggende verdiepingen. Hierdoor 
ontstaan op de bovenste verdiepingen een aantal 
balkons. De woning is in tweeën opgedeeld en heeft 
een beneden en boven woning. 

In de hallen bevinden zich de werkplaatsen en 
magazijnen. Wat de hallen vooral bijzonder maakt 
zijn de grote glazen daklichten. In de hallen zijn 
op sommige plekken twee verdiepingen gemaakt. 
Hier bevinden zich wat kantoren, schaftruimtes en 
bergingen. Het grootse deel bestaat uit vide. De 
onderpui van de werkplaats springt naar voren. Het 
deel dat aan het kantoorgebouw grenst heeft grote 
winkelruiten onder een luifel. Aan de andere zijde 
wordt het complex afgesloten door de woning. Achter 
dit dichte gedeelte van de gevel bevinden zich nu de 
kleedruimtes. 

Het kantoorgebouw bestaat uit vier verdiepingen 
en een kleine kelder. In het oorspronkelijke ontwerp 
heeft op elke verdieping aan de westzijde een lange 
gang. Deze gang lag aan de buitengevel en kreeg 
voldoende daglicht. Aan de andere kant van de gang 
(de oostzijde) bevonden zich de kantoorruimtes. In 
1953 is het gebouw uitgebreid aan de westzijde: 
de buitenwand dient nu als tussenwand tussen de 
kantoren en de gang. De huidige gang is nu volledig 
omsloten door kantoorruimtes, waardoor deze nu 
geen daglicht meer krijgt (afb. 4f). Het oorspronkelijk 
ontwerp van Adrianus van der Steur is hierdoor 
flink	 aangetast.	 De	 ruimtes	 krijgen	 hierdoor	 een	
hele andere uitstraling. De bovenste verdieping is 
een vrije ruimte, enkel verstoord door een aantal 
kolommen. Dit is de enige verdieping waar nog van 
alle kanten daglicht invalt. De gevels van het gebouw 
hebben een evenredige en symmetrische verdeling 
van de raamkozijnen. Op de begane grond zijn deze 
raamkozijnen afgerond. 

Bouw 1947

Bouw na 1953

Afbeelding 4f. Plattegronden 1e verdieping, oorspronkelijk 
situatie, huidige situatie en samenvoeging

Afbeelding 4e. Gebouw net na oplevering in 1947 (Foto archief 
Nederlands Architectuurinstituut)
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Kenmerkend voor de bouwstijl van Van der Steur zijn 
het	gebruik	van	baksteen,	de	flauw	hellende	daken,	
de evenredige verdeling van de raamkozijnen in de 
gevel en de verspringende bouwdelen. Deze zijn 
elementen die in meerdere van zijn gebouwen zijn 
terug te vinden. Ook in de voormalige RET-remise 
zijn deze bouwkundige elementen toegepast. 

Van de uitbreiding in 1953 heb ik geen archiefmateriaal 
kunnen vinden. Door het vergelijken van de 
plattegronden van het ontwerp en de plattegronden 
van de bestaande situatie kan worden bepaald welk 
deel is aangebouwd. De oorspronkelijke toestand is 
nog terug te zien aan de details van de westgevel (afb. 
4g).	De	uitbouw	heeft	een	plat	dak,	de	geprofileerde,	
betonnen gootlijst loopt hier niet door en wordt afgezet 
met een boeideel. De kozijnmaat en de baksteen op 
de begane grond wijkt ook af van het aangebouwde 
deel.

Zie ook Bijlage A, B en C. In bijlage A zijn de 
opnamefoto’s gekoppeld aan de plattegronden en 
geveltekeningen om een beter beeld te geven van 
het gebouw. In bijlage B worden ook de plattegronden 

van de overige verdiepingen vergeleken als in afb. 4f. 
Bijlage C de kaart die is verstuurd begin 1942 om de 
nieuwbouw bekend te maken.27,28,29,30 

4.5 Conclusie
Van der Steur had een belangrijke rol in de architectuur 
van Rotterdam. De bouwstijl van Van der Steur is 
te herkennen aan het gebruik van baksteen, de 
flauw	hellende	daken,	de	evenredige	verdeling	van	
de raamkozijnen in de gevel en de verspringende 
bouwdelen. Dit zijn elementen die in bijna alle 
gebouwen van hem zijn terug te vinden. Ook in de 
voormalige RET-remise zijn deze bouwkundige 
elementen toegepast. 

Bij het voormalige RET-kantoor is de stijl van Van der 
Steur nog terug te vinden in de gevels van het gebouw. 
Deze zullen bij het maken van het nieuwe ontwerp 
zo min mogelijk worden aangetast. Het interieur is 
in de loop van de jaren sterk veranderd. De huidige 
binnenwanden zijn later geplaatst en hebben bovenal 
een praktische functie. Deze hebben geen waarde 
als het gaat om het behouden van de architectuur.

De kozijnmaat en de baksteen op de begane 
grond wijkt af van het aangebouwde deel

De uitbouw heeft een plat dak, de geprofileerde, betonnen gootlijst 
loopt hier niet door en wordt afgezet met een boeideel.

Afbeelding 4g. Westgevel met zichtbare bouwgeschiedenis

Pagina 18
veldacademie



5. Programma’s en partijen

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: 
“Welke programma’s ondersteunen de koppeling van 
het gebouw met de wijk en welke partijen werken 
mee?” Dus: “Welke functie(‘s) voor het gebouw kan 
(kunnen) een koppeling vormen tussen de wijk Oud-
Charlois en de voormalige RET remise?” 

Ten tijde van de opdracht werd er bij de Gemeente 
Rotterdam gesproken om van het kantoorgebouw een 
bedrijfsverzamelgebouw te maken. Er zijn een aantal 
mogelijke programma’s voor het betreffende gebouw, 
de voormalige RET remise. Ook zijn er al een aantal 
bedrijven die hebben aangeven interesse te hebben 
in het gebouw. Deze opties, bouwleerbedrijf, creatieve 
sector en urban interfaces, worden besproken in de 
verschillende paragrafen. Voor de urban interfaces 
worden er een aantal voorbeelden gegeven. 

Tijdens dit onderzoek loopt ook een ander 
onderzoek door Sebastian Olma. Bureau Frontline 
neemt met het RET remise project initiatief om een 
stilgelegd industrieterrein tot een interface-istituut te 
transformeren dat in staat is om spelers op verschillende 
sociaaleconomische niveaus samen te brengen en 
hun ambities in een duurzaam en toekomstgericht 
ontwikkelingsproces te verwezenlijken. Hierbij 
wordt Berlijn gebruikt als onderzoekscasus. Aan het 
einde van dit hoofdstuk zal een conclusie worden 
getrokken en een antwoord worden gegeven op de 
onderzoeksvraag van dit hoofdstuk.

5.2 Methodologie
De onderzoeksvraag van dit hoofdstuk, “Welke 
functie(‘s) voor het gebouw kan (kunnen) een 
koppeling vormen tussen de wijk Oud-Charlois en de 
voormalige RET remise?”, wordt opgedeeld in een 
aantal deelvragen:

Welke bedrijven hebben interesse voor het 
gebouw? Er zijn een aantal bedrijven die bij 
de gemeente een bouwaanvraag hebben 
ingedient. Via de gemeente worden deze 
aanvragen aan mij doorgespeeld. 
Wat is bij deze bedrijven de wisselwerking met 
de wijk? Is er überhaupt een wisselwerking met 
de wijk? Het is belangrijk dat de nieuwe functie 
gaat bijdragen aan een connectie tussen de 
wijk en het havengebied. 

•

•

Zijn er praktijkvoorbeelden te vinden? In 
Nederland is er nog niet veel ervaring met 
urban interfaces. Daarom worden vergelijkbare 
projecten uit Berlijn opgezocht. Deze projecten 
zijn opgezocht door Sebastian Olma voor 
zijn onderzoek naar urban interfaces. Ik kijk 
hierbij hoe deze in het voormalige RET kantoor 
kunnen passen. Hierbij wordt gekeken naar de 
geschiedenis van de betreffende gebouwen, 
het ontstaansproces en de motivatie, de 
structuur van het bedrijf, interactie met de wijk 
en de algemene gegevens. 
Wat is het verschil tussen bestaande 
projecten in Nederland en de bestaande 
projecten in Berlijn? Hierbij worden de 
verschillen aangegeven tussen de bestaande 
bedrijfsverzamelgebouwen in Nederland en de 
urban interfaces in Berlijn. In Nederland zijn 
een aantal projecten, zoals Creative Factory 
en de Schiecentrale,  vergelijkbaar met urban 
interfaces. Echter: hun effect op de Rotterdamse 
economie blijft tot op heden vooral symbolisch 
van aard. 
Wat is de gemeente van plan met het 
gebouw? 
Past het plan voor het gebouw ook in de 
bestemmingsplannen van de wijk Oud-Charlois 
en de Waalhaven?

5.3 Bouwleerbedrijf
Het aantal jongeren in de wijk Oud-Charlois dat 
slecht is opgeleid en werkloos is groeit. De jongeren 
in de wijk hebben weinig capaciteiten, motivatie en 
gelegenheid. De historische panden in Oud-Charlois 
zijn in slechte staat en zijn veelal niet energiezuinig. 
Hierdoor zijn de huiswaardes laag, maar de 
gebruikskosten hoog. 

Frontlijn heeft de laatste jaren bewezen dat het loont 
om direct op locatie bij bewoners op bezoek te gaan, 
contact te zoeken en vertrouwen te wekken. Het idee 
is met die kennis de kansen en problemen in de wijk te 
koppelen. Door een groep jongeren (werkzoekenden) 
in de wijk op te leiden om woningen te renoveren, 
breng je ze in beweging. De overheid faciliteerd op 
het gebied motivatie, gelegenheid en capaciteiten, 
de eerste stap naar een toekomstperspectief. Een 
deel van de opleiding is werken in de praktijk. Onder 

•

•

•

•
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begeleiding van aannemers kunnen zij het vastgoed 
in de wijk goedkoper dan normaal opknappen. Dit kan 
er ook voor zorgen dat de uitstroom van gewenste 
mensen in de wijk stopt. Doordat de jongeren door 
in de wijk te werken een binding krijgen met de wijk, 
zullen zij minder snel geneigd zijn om slopen. 

Mits goed begeleid, hebben de jongeren en betrokken 
aannemers een voorsprong op de concurrentie 
(ook buiten Rotterdam), omdat zij als een van de 
eersten vanuit een duurzaamheidperspectief huizen 
renoveren. Met aandacht voor ondernemerschap is 
de kans groot dat er in de wijk bedrijven ontstaan die 
het vakgebied “duurzame renovatie” omzetten in een 
bedrijfstak. De woningen in de wijk worden duurzaam 
opgeknapt. Dit zal niet alleen de vastgoedwaarde 
van de wijk goed doen, maar ook een positieve 
bijdrage leveren aan het verblijfklimaat in de wijk en 
de	bewoners	meer	financiële	armslag	geven.

5.4 Creatieve sector
De oude dorpskern van Oud-Charlois heeft zich in 
de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stedelijke kern 
waar kunstenaars zich vestigen. Ze wordt in diverse 
beleidsnotities omschreven als “Art Village” (inmiddels 
omgedoopt tot: “Oud-Charlois, Kunstenzone”) 
Bijzonder aan de oude kern is de aanwezigheid van 
veel kunst en cultuur. Door de inzet van bewoners, 
kunstenaars, ondernemers in nauwe samenwerking 
met Woonstad Rotterdam, Vestia en de deelgemeente 
Charlois is het aantal kunstenaars dat woont of werkt 
in de wijk explosief gestegen. Er is de laatste jaren 
sprake van een instroom van autonome kunstenaars 
en creatieve ondernemers die zich hebben gesetteld 
en zich actief inzetten voor de wijk: in 4 jaar tijd is 
de populatie verdubbeld (meer dan 200 in 2007). 
Bovendien is het aantal ateliers uitgebreid. Niet 
alleen getalsmatig is er iets veranderd. De vele 
activiteiten van “de creatieven” hebben kwaliteit 
en vertonen een grote diversiteit. Juist die mix van 
autonome kunstenaars, producerende kunstenaars, 
kunstnijverheid en creatieve ondernemers vormt 
een grote potentie voor het gebied. Dat komt tot 
uiting omdat de creatieve populatie zich in bredere 
zin inzet voor de buurt. Kunst is zichtbaar in zowel 
grote, maar ook veel kleine evenementen en in de 
openbare ruimte. Inmiddels is een aantal kunstenaars 
actief om samen met de deelgemeente en Woonstad 
Rotterdam een ‘kunstzone’ op te bouwen. Dit geeft 
een (bescheiden) impuls aan de lokale economie.

Oud-Charlois kan zich in de toekomst onderscheiden 
van de andere wijken van Rotterdam-Zuid door 
onder andere de creatieve ondernemers in het 
gebied. Dit komt tot uiting in diverse vitale kernen 
die zelf initiatieven nemen en deze ook realiseren. 

De Clemenskerk en de Charloisse Kerksingel 
bijvoorbeeld vormen het natuurlijke podium voor 
festivals, markten en optredens.

Wandschappen is een van de kunstateliers in Oud-
Charlois en bestaat uit twee beeldend kunstenaars, 
Nicole Driessens en Ivo van den Baar. Sinds acht jaar 
ontwikkelen zij kunst en kunstprojecten in publieke 
ruimtes. Sinds 2006 is het atelier van Wandschappen 
gevestigd in Oud- Charlois. Wandschappen werkt niet 
alleen samen met andere kunstenaars en designers, 
maar ook met bewoners uit de wijk (vooral dames) 
die het handwerk voor kunstwerken en design 
uitvoeren. Deze mensen van verschillende afkomst 
met verschillende kwaliteiten vormen een inspiratie 
voor de kunstenaars. Ivo van der Baar is een van 
de initiatiefnemers in de wijk. Hij zou de voormalige 
RET-remise  willen gebruiken om de creatieve 
ondernemers in de wijk te huisvesten. Dit geldt voor 
zowel de startende ondernemers als bestaande 
ondernemers die willen doorgroeien. Hierbij worden 
ook de mensen die in de wijk wonen weer betrokken 
bij de creatieve sector.

Het kantoorgebouw kan worden gebruikt als een 
bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. 
Er moet goed onderzoek gedaan worden naar de 
soort bedrijven die worden binnengehaald. De 
keuze voor dit type bedrijven is gebaseerd op een 
aantal mogelijke samenwerking, versterking en 
kruisbestuiving die deze bedrijven zouden kunnen 
hebben met de creatieve sector die in de overige delen 
(hallen en de voorruimtes) van het gebouw worden 
gevestigd. Het is de bedoeling dat de verschillende 
ondernemingen elkaar kunnen aanvullen. Zo kunnen 
(startende) ondernemers van elkaar gebruik maken 
en voor elkaar opdrachten doen.31

5.5 Urban interfaces
Urban interfaces zijn werkomgevingen die de 
ruimtelijke en organisatorische innovatiekracht van 
de creatieve economie overbrengen op andere 
sectoren van de economie. Een van de krachten 
van het concept urban interfaces is dat het een 
verzameling van constructiemodulen is om moderne, 
creatieve werkomgevingen op te richten. Het gaat 
hier om gebouwen die vernieuwend zijn ingericht 
en gekoppeld zijn aan een procesorganisatie die de 
voor de creatieve sector kenmerkende dynamiek tot 
uiting brengen. 

Met het concept urban interfaces presenteert 
Bureau Frontlijn samen met de Veldacademie 
Rotterdam een nieuwe benadering van creativiteit 
en ondernemerschap op het gebied van 
stadsontwikkeling en buurtvernieuwing. Het probleem 
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van Rotterdam is dat het een vrij eenzijdige economie 
en een weinig gedifferentieerde, laagopgeleide 
beroepsbevolking heeft. De gemeente Rotterdam is 
al jaren bezig stappen te zetten om de traditionele 
havengeoriënteerde economie van de stad in een 
creatieve diensteneconomie om te vormen. Urban 
interfaces biedt hiervoor een gerichte aanpak. 
Bureau Frontlijn en de Veldacademie zetten een 
eerste belangrijke stap naar de basis voor een 
beleidsaanpak dat ruimte kan scheppen voor een 
nieuwe generatie ondernemers en werknemers die 
de logica van de nieuwe netwerkeconomie begrijpen 
en in hun praktijk kunnen implementeren. 

Urban interfaces geven ruimte aan de creatieve 
ontmoeting tussen traditie en innovatie, analoog 
en digitaal, laag- en hoogopgeleiden, regio 
en internationaal. Deze ontmoetingen worden 
gerealiseerd door het huisvesten van een creatieve 
mix van bedrijven in een gebouw die bijvoorbeeld 
kunnen bestaan uit 1/3 bedrijven uit de kunst en 
creatieve sector, 1/3 ambachtelijke bedrijven en 
1/3 organisaties uit de sociaal-maatschappelijke 
sector. Dit zorgt dus voor een kruisbestuiving 
tussen ondernemers uit diverse sectoren. Het is 
de bedoeling dat deze diverse sectoren bij elkaar 
in één ruimte werken. Deze ruimtes bieden aan 
onafhankelijke ondernemers een werkplek tegen 
een gunstig tarief. Deze werkplekken zijn inclusief 
voorzieningen	als	elektriciteit	en	Wifi.	Enerzijds	gaat	
het	om	het	verschaffen	van	werkruimte	tegen	flexibele	
voorwaarden, anderzijds gaat het om het opbouwen 
van netwerken en het creëren van economisch 
draagvlak voor kleine ondernemers. 

De integratie van opleidingstrajecten in urban 
interfaces, kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld 
stageplaatsen bij innovatieve ondernemers te creëren 
in ruil voor goedkope huisvestiging of door concrete 
kennisovereenkomsten. Het doel is om de horizon 
van de toekomstige ondernemers te verbreden en om 
in contact te komen met niet voor de hand liggende 
sectoren waar zíj met hún vaardigheden een bijdrage 
kunnen leveren.

Een belangrijk element van urban interfaces is hun 
buurtgerichtheid. Dit betekent dat het aanwezige 
potentieel van de buurt al voor het oprichten van 
de	specifieke	urban	 interface	 in	kaart	moet	worden	
gebracht. Het is belangrijk dat de buurt en haar 
historie mee wordt genomen om de urban interface 
uiteindelijk op het maatschappelijk potentieel vanuit 
de buurt te kunnen laten aansluiten.

Omdat urban interfaces een nieuw project is binnen 
Nederland, zijn er binnen Nederland dan ook weinig 

vergelijkbare projecten te vinden. Binnen Nederland 
komen we niet veel verder dan projecten zoals 
Creative Factory en de Schiecentrale. In Berlijn 
zijn een aantal soortgelijke projecten opgezet, 
bijvoorbeeld ExRotaprint, Selfhub en Ufa Fabrik. 
Deze praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt in de 
volgende subparagrafen.32

 5.5.1 ExRotaprint 
Geschiedenis en aankoop grondgebied 
Rotaprint bouwde bijna 90 jaar lang offset 
drukmachines. Gedurende de bewogen geschiedenis 
van de Firma wordt Rotaprint synoniem voor de 
reproductie van kleine oplages en wordt over de hele 
wereld bekend door de eerste offsetdrukmachine 
van de wereld. Rotaprint was een belangrijke 
opdrachtgever. Vanaf 1904 heette het bedrijf het 
Duitse machinebouw- en handelsgezelschap. In 
1925 wordt het besluit genomen deze naam te 
veranderen	in	Rotaprint.	Vanaf	deze	tijd	groet	de	firma	
onafgebroken. Rotaprint exporteerde over de hele 
wereld drukmachines. Aan het einde van de jaren 
70 beginnen nieuwe elektronische ontwikkelingen 
waardoor door het fotokopiëren en door printers 
de kleine offsetdrukmachines van de markt worden 
verdrongen. Rotaprint raakt hierdoor in moeilijkheden 
waardoor in 1989 failliet gaat, ondanks verscheidene 
reddingspogingen. 

Afbeelding 5a. Eén van de gebouwen op het terrein van 
Exrotaprint
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Het buitengewone kenmerk van het gebouw van 
Rotaprint is de spectaculaire architectuur. Het 
faillissement van de Firma Rotaprint biedt in 1989 
geen perspectieven voor het terrein. Het is aan 
Professor Engel te danken dat er in 1991 een grote 
binnenplaats wordt gevormd. De productiezalen in 
de binnenblokken waren erg versleten. Het terrein 
van het voormalige Rotaprint is een monument in het 
Berlijnse stadsdeel Wedding. Niemand begreep dat 
het gebouw een monumentenstatus had gekregen. De 
stadswijkbebouwing is typerend voor de architectuur 
in Berlijn van de jaren ‘50. Het terrein staat nu vooral 
bekend om de spectaculaire architectuur van een 
aantal gebouwen dat tijdens de uitbreiding in de jaren 
’50 is gebouwd. Toen Rotaprint in 1989 failliet ging, 
begon het stadsdeel Wedding een deel van de 9000 
m2 ruimte aan kunstenaars en kleine ondernemers 
te verhuren. Begin jaren negentig had de stad Berlijn 
(Liegenschaftsamt) een IJslandse investeerder die 
het terrein wilde kopen, maar de deal is uiteindelijk 
niet doorgegaan.

Ontstaansproces en motivatie
In 2005 is de vereniging ExRotaprint opgericht door de 
huurders op initiatief van de kunstenaressen Daniela 
Brahm, Les Schliesser en Anna Schuster. Het doel van 
de	vereniging	was	om	tegen	de	perspectiefloosheid	
van het terrein te strijden om het uiteindelijk over te 
nemen en er een sociaal aanvaardbare, duurzame 
projectontwikkeling te beginnen. Om het potentiële 
probleem	 van	 financiële	 conflicten	 te	 vermijden	
is ExRotaprint een onorthodoxe weg ingeslagen, 
ook omdat het waarschijnlijk moeilijk was geweest 
om een voldoende bedrag te lenen bij de bank. Ze 
hebben contact gezocht met twee stichtingen, Trias 
en Edith Maryon. De twee stichtingen hebben het 
hele	 terrein	 voor	 slechts	 €600.000	 gekocht	 en	 een	
erfpachtcontract afgegeven aan de huurders die 
zich hiervoor verenigden in Exrotaprint gGmbH. Dit 
contract garandeert de verhuur van de gebouwen 
van Rotaprint voor een periode van 99 jaar. Met 
andere woorden, formeel is het terrein van de twee 
stichtingen maar de gebouwen zijn in handen van 
ExRotaprint	 zonder	dat	er	onderling	conflicten	over	
privé-eigendom kunnen ontstaan.

Structuur
De vereniging ExRotaprint is in de volgende verdeling 
van	activiteiten	op	het	terrein	vastgelegd:	⅓	kunst,	⅓	
lokale	ambacht	en	⅓	sociale	bezigheiden.	Hierdoor	
wordt er gezorgd voor diversiteit in de vereniging 
en voorkoming van monocultuur. Soms zorgt dit 
ook	 voor	 conflicten,	 want	 soms	 botsen	 de	 drie	
verschillende milieus met elkaar. Tegenwoordig is 
de vereniging een van de vennoten van de gGmbh. 
Er zijn twee directeuren en een secretaresse, die 

voor een periode van drie jaar door de stad Berlijn 
gesubsidieerd worden. Deze subsidie is deel van 
het landelijke programma KommunalKombi waarin 
Berlijn 300 vacatures binnen de creatieve industrie 
heeft uitgeschreven. ExRotaprint zit daarmee op 
een traject dat door zeer divergerende interesses 
en perspectieven wordt geleid. De buitengewone 
architectuur benadrukt het exemplarisch karakter van 
ExRotaprint, maar stelt haar ook voor de uitdaging 
om het bouwmonument te saneren. ExRotaprint is 
van plan om het terrein langzamerhand te saneren 
waarbij het behoud van de panden centraal staat, 
evenals het belang van de huurders om de huur laag 
te houden.

Interactie met de wijk
ExRotaprint beschouwt zichzelf als een platform van 
burgerparticipatie. Op dit moment vindt de interactie 
met de wijk vooral plaats door een aantal sociale 
projecten te huisvesten. Zo worden er bij ExRotaprint 
cursussen Duits voor migranten gegeven en zijn er 
jeugdprojecten die door het arbeidsbureau en de 
stad gesubsidieerd worden. Een ander belangrijk 
project met uitstraling op de wijk en de stad is het 
Schulschwänzerprojekt dat probleemjongeren met 
een opleidingsachterstand weer in de schoolbanken 
wil krijgen. Ook geeft ExRotaprint beurzen aan 
jonge kunstenaars in opleiding, waarmee ze voor 
een bepaalde tijd gratis atelierruimte ter beschikking 
krijgen.33,34

Afbeelding 5b. Terrein Exrotaprint

Gegevens
Geopend: actief sinds 2005, sinds 2007 
erfpachter van het terrein;
Ruimte: 9000 m² verhuurbare ruimte op het 
terrein van een industrieel erfgoed;
Beheer: combinatie van vereniging en 
gGmbH;
Initieel	investeringsvolume:	€	600	000	(koopsom	
voor het terrein);
Biedt: onderdak voor een mix van kunst, lokale 
ambachtelijke en sociale activiteiten.

•

•

•

•

•
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Tabel 5a. 

Hub

Academie

Consulting

Self-Hub

 5.5.2 Self-Hub
Ontstaansproces en motivatie
De oost-Duitse Wiebke Anka Koch is de drijvende 
kracht achter de oprichting van Self-Hub. Zij heeft 
tien jaar in Australië gewerkt als adviseur. Hier is zij 
gefascineerd geraakt door een nieuw idee: “social 
entrepreneurship”. Onder social entrepreneurship 
(sociaal ondernemerschap) wordt verstaan om door 
middel van innovatief, pragmatisch en duurzaam 
ondernemen een bijdrage te leveren aan een 
substantieel positieve verandering in de maatschappij. 
Wiebke begon met het opbouwen van de organisatie 
Self (Social Entrepreneurship and Leadership 
Foundation, toen nog zonder ‘Hub’), om deze vorm 
van ondernemen in Berlijn en landelijk op de agenda 
te zetten. Ze vond redelijk snel aansluiting en was in 
staat een groep mensen te verzamelen die interesse 
had om samen met haar iets op te bouwen. 

In 2006 maakte Wiebke op een conferentie van SOL 
(Society for Organizational Learning) kennis met 
mensen uit het internationale Hub-netwerk van wie 
zij hoorde dat er al een businessmodel bestond voor 
haar	plan.	Binnen	een	 jaar	had	Self	€50.000	eigen	
kapitaal bij elkaar gesprokkeld en een zelfde bedrag 
als	 lening	opgenomen.	Met	deze	€100.000	ging	 zij	
van start; zonder subsidies. Een bewuste keuze. 

Structuur
Tegenwoordig telt Self-Hub 60 leden en beschikt zij 
over een ruimte van 700m² die Wiebke zelf heeft 
opgeknapt. Gemeenschappelijk vormen de leden 
een rechtspersoon. Zij vergroten hun zichtbaarheid 
als ondernemers en werken samen op het gebied 
van marketing en inkoop. Daarnaast werken zij ook 
gezamenlijk aan het inhoudelijke doel van de coöperatie: 
het bevorderen van social entrepreneurship en 
leiderschap. Het spectrum van leden is redelijk breed: 

van architecten tot journalisten en van webdesigners 
tot	 filmmakers.	 Inmiddels	 is	 Self-Hub	 in	 staat	 om	
75% van haar kosten uit de lopende zaak te dragen, 
de rest van de kosten wordt betaald uit leningen en 
bijdragen van nieuwe coöperatieleden. Self-Hub wil 
qua organisatie naar een structuur van drie takken: 
‘hub’ (de eigenlijke co-working-ruimte), consulting 
en academie (onderwijstrajecten). Consulting en 
academie zijn op dit moment in opbouw en op deze 
gebieden hoopt de coöperatie op ondersteuning van 
de politiek. Zij wil haar ervaring in het opbouwen van 
structuren die op een innovatieve manier sociale 
doelstellingen nastreven, graag delen met de politiek 
en de maatschappij. Self-Hub kan zich voorstellen 
om met de stad als partner op voet van gelijkheid 
samen te werken aan deze structuren. 

Interactie met de wijk
In principe is Self-Hub niet opgezet om interactie 
met de wijk te bewerkstelligen. De focus ligt op het 
aanbieden van werkruimte voor social entrepreneurs, 
onafhankelijk van hun activiteitsradius. Dit kan dus net 
zo goed op wijk- als op globaal niveau plaatsvinden. 
Natuurlijk zorgt een initiatief zoals Ashoka bij Selb-
Hub voor positieve bijkomstigheden maar deze 
zijn meer op stads- dan op wijkniveau te plaatsen. 
Een intensivering van de interactie met de stad en 
mogelijk ook met de wijk zou van de in opbouw 
zijnde Self-Academy kunnen komen. De visie van 
Self-Academy gaat uit naar onderwijstrajecten en 
sociaal ondernemerschap voor minder privilegieerde 
bevolkingsgroepen.35,36

Gegevens
Geopend: januari 2008;
Ruimte: co-working space op 700m² zelf 
opgeknapte industrieruimte;
Initieel	investeringsvolume:	€	100	000;
Biedt:	 flex-bureaus	met	Wifi,	 flat-rate	 telefoon	
service, allerlei technische voorzieningen, 
postadres, vergaderruimtes, bibliotheek, 
sociaal netwerk, evenementen/conferenties.

 

•
•

•
•

Afbeelding 5c. Werkruimte Self-Hub
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5.5.3 Ufa Fabrik
Ontstaansproces en motivatie
De Ufa Fabrik bevindt zich in het Berlijnse stadsdeel 
Tempelhof op het voormalige terrein van Ufa 
(Universum Film), die tussen de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog	 de	 grootste	 Duitse	 filmmaatschappij	
was. In de jaren vijftig begon de liquidatie van het 
terrein.

In 1979 werd het meer dan 18 000 m² grote, toen 
leegstaande complex gekraakt door een alternatieve 
gemeenschap van circa 100 mensen. Volgens Sigrid 
Niemer, een van de woordvoerders van de Ufa Fabrik, 
kwam deze gemeenschap voort uit een alternatieve 
ambachtscommune, een smeltkroes van mensen 
met verschillende achtergronden en leeftijden, 
wiens belangrijkste thema’s waren: alternatieve 
gezondheidszorg en onderwijs, biologisch voedsel, 
multiculturele samenleving, ecologisch bouwen, 
groene energie en persoonlijke ontwikkeling. Wat 
hun verenigde was de overtuiging dat cultuur iets is 
wat niet alleen op de grote, gevestigde podia gebeurt, 
maar dat het een gemeenschappelijke ontdekking is 
van persoonlijke en sociale creativiteit.
In 1976 vestigde deze gemeenschap zich als een 
vereniging op twee fabrieksetages in Schöneberg. 
Drie jaren later was zij uit deze ruimte gegroeid en 
ging ze op zoek naar een ruimere plek. Anders dan 
in deze tijd gebruikelijk, ging de bezetting van het Ufa 
terrein niet gepaard met barricades en oproer maar 
stelden de krakers het terrein open voor iedereen en 
hingen ze zelfs een welkomstdoek op bij de ingang. 
Na enkele weken van onderhandelingen met de stad, 
gaf de gemeente de groep een verblijfsrecht en in 

het najaar van 1979 konden de nieuwe bewoners 
(destijds telde de vereniging 45 mensen) hun eerste 
huurcontract ondertekenen. 

Structuur
In het begin was de Ufa Fabrik een commune 
waarbij de leden het principe van gemeenschappelijk 
eigendom handhaafden: privé inkomen werd 
in een gemeenschapskas gestort waaruit alle 
gemeenschappelijke rekeningen werden betaald. 
Drie penningmeesters gingen over de persoonlijke 
financiële	 behoeften.	 Zij	 besloten	 of	 een	 bepaalde	
persoonlijke uitgave noodzakelijk en acceptabel 
was. 

Afbeelding 5e. Terrein Ufa Fabrik

Afbeelding 5d. Entrée Ufa Fabrik
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Een belangrijk onderdeel van de leefgemeenschap bij 
de Ufa Fabrik is een intensieve discussiecultuur. De 
hoogste beslissingsinstantie is de commissie van alle 
bewoners en beslissingen worden alleen genomen 
als er consensus is. 

Om deze veilige plaats te creëren en een duurzame 
en professionele toekomst te krijgen moest de 
Ufa Fabrik, vooral vanwege het belastingsrecht, 
uiteindelijk	 een	 gGmbH	 worden	 (non-profit	 BV).	
Vandaag is deze gGmbh een overkoepelende 
organisatie van commerciële BV’s en verenigingen. 

Interactie met de wijk
In het begin verliep de directe interactie met de wijk 
en de stad vooral via het straatcircus, dat bewoners 
attent maakte op het bestaan van het toen zwaar 
alternatieve project Ufa Fabrik. Veel kinderen en 
jongeren waren enthousiast over de mogelijkheid om 
zelf kleine circusartiesten te worden. Zo zorgde het 
straatcircus voor een positief imago en bood kinderen 
en jongeren de kans om hun talenten te ontdekken 
en gekke dingen te leren. Tegenwoordig vindt de 
interactie met de wijk en de stad vooral plaats door 
de projecten die op het Ufa terrein gevestigd zijn. 
Het spectrum reikt van dans- en theaterprojecten 
op scholen tot activiteiten in het buurtcentrum en 
onderzoeksprojecten met de TU Berlijn. Verder 
staat de Ufa Fabrik bekend om haar aanpak, de 
ecologische oriëntatie en haar engagement voor 
duurzame ontwikkeling.37,38

Gegevens
Geopend: in 1979;
Ruimte: 18 000 m² op het voormalige terrein 
van de Ufa (Universum Film);
Beheer: door een combinatie van verenigingen 
en gGmbH;
Biedt: bakkerij, circusschool, ambachtelijke 
bedrijven, sportschool, vrije school, 
openlucht podium, theater, varieté, 
café, (theater)workshops, buurtcentrum, 
zorgdiensten, conferentieruimtes, 
onderzoeksprojecten naar duurzame energie 
met de Technische Universiteit Berlijn.

5.6 Conclusie
De gemeente Rotterdam wil het gebouw van 
de voormalige RET-remise aan de Sluisjesdijk 
herbestemmen. Door het gebouw een nieuwe functie 
te geven hoopt de opdrachtgever verder verval tegen 
te gaan en waarde en kwaliteit van het gebouw te 
verhogen.

De drie opties die zijn besproken in de vorige 
paragrafen kunnen zorgen voor een verbinding 

•
•

•

•

tussen de wijk en de voormalige RET-remise. Alleen 
urban interfaces zal ook iets toevoegen op hoger 
niveau. 

Urban interfaces kan worden toegepast in 
verschillende sectoren. Voor dit gebouw zal worden 
gekozen voor de creatieve sector. In de wijk Oud-
Charlois zijn een veel kunstenaars gevestigd, op zoek 
naar een mogelijkheid om groter te worden. Door de 
verschillende ondernemers in een gebouw kan er 
een groter netwerk worden gecreëerd. Startende en 
kleine ondernemers kunnen hier voor weinig geld 
een werkplek huren. Rotterdam heeft een grote 
hoeveelheid potentiële/toekomstige ondernemers 
en een grote hoeveelheid betaalbare ruimte. Urban 
Interfaces kan hier een innovatieve verbinding tussen 
maken. 

Door ook sociale projecten te huisvesten ontstaat 
ook een interactie met de wijk. Zo kunnen er 
verschillende cursussen en jeugdprojecten worden 
georganiseerd.
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6. Ontwerp

6.1 Inleiding
Hoe moet het gebouw worden aangepast op de 
nieuwe gebruiker? Dit is het vraag die in dit hoofdstuk 
wordt onderzocht. Om het gebouw weer in gebruik 
te nemen zullen er een aantal aanpassingen moeten 
worden gemaakt. 

Er wordt een bouwkundig programma van eisen 
opgesteld, zodat de plannen voor het nieuwe 
ontwerp hierop kunnen worden aangepast. Voordat 
met het ontwerp wordt begonnen wordt er een 
korte analyse gemaakt van de draagconstructie en 
de brandcompartimenten en vluchtwegen. Deze 
twee onderdelen zijn van belang voor het maken 
van het nieuwe ontwerp. Naar aanleiding van deze 
onderdelen kan worden bepaald wat kan worden 
gesloopt en wat moet blijven staan. 

Vervolgens wordt er een ontwerp gemaakt. Het 
ontstaan van het ontwerp wordt stap voor stap 
besproken. De ontwerpkeuzes die hierbij worden 
gemaakt worden per onderdeel gemotiveerd. Deze 
onderdelen zijn: de ontvangstruimte, het trappenhuis, 
de vergaderruimtes, de constructieve onderdelen en 
het interieur. 

Het uiteindelijke resultaat van dit hoofdstuk is 
een	 definitief	 ontwerp	 voor	 het	 kantoorgebouw	
van de voormalige RET-remise. Bij dit hoofdstuk 
horen bouwtekeningen. Deze worden in een apart 
tekeningenboek toegevoegd. Dit tekeningenboek 
bevat tekeningen van de oorspronkelijke, de huidige 
en de nieuwe situatie. Ook zijn deze op detailniveau 
uitgewerkt. 

6.2 Methodologie
Het resultaat van dit hoofdstuk zijn drie sets van 
tekeningen:

Originele tekeningen 1946
Tekeningen bestaande situatie
Tekeningen nieuwe situatie

De originele tekeningen door architecten en 
ingenieurs Ir. A. van der Steur, Ir. W.A.C. Herman de 
Groot en Ir. K.I. Ruige komen uit het archief van het 
Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. De 
tekeningen dateren uit 1946. De set tekeningen van 
de bestaande situatie zijn hier van afgeleid. 

•
•
•

De originele tekeningen van Van der Steur moet 
worden gezocht in de archieven van het Nationaal 
Restauratiecentrum en in het Rotterdams archief. 
De tekeningen heb ik bij hoge uitzondering kunnen 
meenemen om hier kopieën van te maken.  

De tekeningen van de bestaande situatie heb ik zelf 
moeten maken. Er zijn eerder tekeningen gemaakt 
van de bestaande situatie. Dit is gebleken toen er 
een bouwaanvraag binnenkwam voor het gebouw bij 
de gemeente. Deze heb ik echter niet digitaal kunnen 
krijgen. Wel heb ik een kopie kunnen maken van de 
tekeningen op schaal. De tekeningen waren erg globaal 
en niet erg nauwkeurig. De maten in de tekeningen, 
bijvoorbeeld de locatie van de raamkozijnen en de 
vloerhoogtes, kwamen niet overeen met de maten 
in de oorspronkelijke tekeningen. Daarom ben ik bij 
het maken van de tekeningen voor de bestaande 
situatie uitgegaan van de maten in de oorspronkelijke 
tekeningen. De indeling van het gebouw heb ik wel 
kunnen overnemen. Deze heb ik bij de bezichtiging 
van het gebouw kunnen controleren. Voor de 
bestaande situatie zijn ook alle stramienmaten 
overgenomen van de tekeningen uit 1946. Dit geldt 
voor zowel de plattegronden en doorsneden als de 
geveltekeningen.

In het archief zijn geen details meer te vinden 
van de oorspronkelijke situatie. Voor het maken 
van de detaillering is onderzoek gedaan naar 
referentiedetails rond 1945. De Jellema reeks is voor 
het eerst uitgebracht in rond 1940. Deze boekenreeks 
is opgezet door Dhr. R. Jellema, Ir. M.C.A. Meischke 
en Ir. J.A. Muller. De boekenreeks is een aantal 
keer herdrukt en is aangepast op de detaillering en 
regelgeving van die tijd. In de Jellema reeks van 
rond 1945 staan details die refereren aan de details 
van het gebouw van de voormalige RET-remise. 
Om aan deze boeken te komen wordt gezocht in de 
bibliotheek van de TU Delft en mensen die vroeger 
ook bouwkunde hebben gestudeerd hebben vaak 
ook nog boeken uit de oude Jellemareeks. 
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In dit hoofdstuk wordt uitgezocht hoe het gebouw 
kan worden aangepast op de nieuwe gebruiker. Er 
zijn	 geen	 specifieke	 eisen	 gesteld	 aan	 het	 nieuwe	
ontwerp. Daarom heb ik voordat ik met het ontwerp 
begon een aantal uitgangspunten opgesteld:

Creëren van een ontvangstruimte.
Open structuur maken; 
Verbinding kantoor en werkplaatsen;
Extra trappenhuis en lift.

Voor het maken van het ontwerp heb ik een 
referentie onderzoek gedaan. Hierbij heb ik vooral 
gezocht naar oude gebouwen die zijn aangepast op 
de nieuwe gebruiker. Wat mijn grootste inspiratie is 
geweest is het gebouw van de faculteit bouwkunde 
van de TU Delft. Dit is een monumentaal pand 
dat aan de binnenzijde helemaal is gestript. Het 
gebouw heeft geen verlaagde plafonds, waardoor 
alle constructies, leidingen en installaties in het zicht 
zijn. De nieuwe serres zijn gebouwd tegen de gevels 
van het voormalige, uit het begin van de twintigste 
eeuw daterende bakstenen hoofdgebouw van de 
universiteit aan de Julianalaan in Delft. 

Voordat ik met het ontwerp ben begonnen heb ik 
ook een analyse gemaakt van de draagconstructie 
en de brandcompartimentering en vluchtroutes in 
het gebouw. Door deze analyse kan worden bepaald 
welke bouwkundige elementen kunnen worden 
verwijderd en welke moeten blijven staan. Ook is er 
maar een trappenhuis in het gebouw aanwezig. In 
tekeningen wordt aangegeven welke vluchtroutes er 
in de bestaande situatie mogelijk zijn. 

Nadat ik de uitgangspunten had bepaald, genoeg 
referentiebeelden voor zowel het interieur als het 
exterieur had gevonden en de analyse had gemaakt 
ben ik begonnen met het maken van schetsen. Het 
ontwerpproces is verlopen als in tabel 6a schematisch 
is aangegeven. 

Bij de start van het ontwerpen ben ik begonnen met 
het maken van vlekkenplannen. Deze zijn in het 
proces steeds aangepast en veranderd. Uit deze 
vlekkenplannen heb ik er één uitgekozen om verder 
uit	te	werken	tot	een	definitief	ontwerp.	

Tijdens het maken van de schetsen voor het nieuwe 
ontwerp heb ik verder gezocht naar referentiebeelden, 
waardoor het ontwerp steeds weer werd aangepast 
door nieuwe inspiratie. Zo heeft het ontwerp van 
Versseput Architecten van het aangebouwde  
trappenhuis van het Jeugdtheater de Berenkuil hier 
een grote invloed op gehad. 

•
•
•
•

Voor het uitwerken van het ontwerp en het 
bepalen van de materialen heb ik veel contact 
gehad met onder andere veel glasleveranciers. 
Tijdens de opleiding bouwkunde hebben wij alleen 
glazen gevels gedetailleerd door middel van een 
vliesgevelsysteem. Hier heb ik uiteindelijk ook voor 
gekozen bij dit ontwerp. Het eigenlijke ontwerp 
was een ongeïsoleerde aanbouw. Deze zou een 
gevel hebben van spiderglas. Dit gevelsysteem 
is	 echter	 zeer	 specifiek.	 Hier	 zijn	 geen	 details	 of	
voorbeelden van te vinden. Glasleveranciers geven 
geen informatie over de detaillering weg. Omdat er te 
weinig informatie over spiderglas was te krijgen ben 
ik uitgegaan van een vliesgevel. Omdat de vliesgevel 
isolerend is heb ik er voor gekozen om ook het dak 
en de kelderbak te isoleren. 
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6.3 Analyse
 6.3.1 Draagconstructie
Het gebouw is gefundeerd op palen. Op de palen ligt 
een betonnen funderingsbalk. 

De constructie van het kantoorgebouw bestaat uit 
twee materialen: baksteen en beton. De verticale 
constructie, dus de dragende wanden van het gebouw, 
bestaat uit anderhalfsteens bakstenen wanden. De 
horizontale constructie, de vloeren, zijn van beton. 
De betonnen vloeren hebben een balkenstructuur. De 
balken overspannen een lengte van ongeveer 6,3m1. 
De balken liggen op  een hart-op-hartmaat van 2m1. 
Over deze balken is de betonnen vloer gestort. Door 
de balkenstructuur kan de 
vloerdikte worden beperkt tot 
120mm1.	In	figuur	6a	wordt	de	
draagstructuur weergegeven 
van de eerste verdieping. Deze 
draagstructuur is op iedere 
verdieping identiek. Hierin 
geeft het grijze oppervlak de 
dragende wanden aan en het 
groene oppervlak de betonnen 
balken.	In	de	doorsnede,	figuur	
6b, wordt de draagstructuur per 
verdieping aangegeven. De 
belasting van het gebouw en 
zijn inhoud wordt afgedragen 
op een paalfundering. 

De leidingschachten en 
de daaraan gekoppelde 
kluizen op de verdiepingen, 
afbeelding 6a; aangegeven 
in rood, dragen niet bij aan de 
constructie of stabiliteit van het 
gebouw. De balken hebben 
deze wanden niet nodig ter 
ondersteuning. De in het werk 
gestorte betonnen balken 
en de daaraan gekoppelde 
vloeren zorgen voor de 
stabiliteit van het gebouw. 
Deze leidingschachten en 
de daaraan gekoppelde 
kluizen kunnen dus op 
alle verdiepingen worden 
verwijderd, om zo in nieuwe 
ontwerp meer ruimte te 
creëren. 

Afbeelding 6a. Draagconstructie 1e verdieping

Afbeelding 6b. Draagconstructie doorsnede A-A

Het is mogelijk grote openingen te maken in de 
dragende wanden, aangegeven in grijs, afb. 6a. 
Hierdoor kunnen op de verdiepingen grotere ruimtes 
worden gecreëerd. Zo kan er bijvoorbeeld tussen 
stramien 22 en 25 een opening worden gemaakt, 
waardoor er een L-vorm in de ruimte komt. De balken 
zullen moeten worden ondersteund door een stalen 
latei. Omdat het ontwerp nog niet vaststaat, zullen de 
berekeningen voor de afmetingen van de stalen latei 
worden	weergegeven	bij	het	definitief	ontwerp.	

Door het verwijderen van de leidingschachten en 
het verwijderen van een aantal dragende wanden, 
kunnen grotere ruimtes worden gecreëerd.
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 6.3.2 Brandcompartimenten en vluchtwegen
De eisen die worden gesteld aan brandcompartimenten 
en vluchtroutes zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. 
Bij dit kantoorgebouw valt het op dat in de huidige 
situatie van het interieur zich maar één trappenhuis 
bevindt. Wel bevinden zich aan de buitenkant van het 
gebouw stalen vluchttrappen. Deze zijn echter niet 
van alle verdiepingen te bereiken en ook niet van 
alle verdiepingen zonder een gevaarlijke toegang. 
Daarom wordt voor het maken van een ontwerp 
eerst een analyse van de brandcompartimenten 
en vluchtwegen gemaakt. De nieuwe loop- en 
vluchtroutes zullen de indeling van het gebouw bij het 
ontwerp beïnvloeden. 

Een brandcompartiment is een gedeelte van of meer 
gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied 
van een brand. Een brandcompartiment mag zich 
niet uitstrekken buiten het eigen perceel. 

In het Bouwbesluit 2003 maakt onderscheid 
tussen een rookvrije vluchtroute en een brand- en 
rookvrije vluchtroute. Een rookvrije vluchtroute 
bevindt zich buiten het rookcompartiment of 
een subbrandcompartiment waarin de brand is. 
Deze voert uitsluitend over vloeren, trappen of 
hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder 
dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. 
Bovendien moet de veilige plaats bereikt kunnen 
worden zonder gebruik te maken van een sleutel. 
Een brand- en rookvrije vluchtroute is een rookvrije 
vluchtroute die zich bevindt in een ruimte waarvan 
de kans voldoende klein is dat daarin geen vuur kan 
komen en die uitsluitend door verkeersruimten voert. 
De tijd die nodig is om een rookcompartiment te 
verlaten wordt bepaald door de loopafstand van een 
vluchtroute in relatie tot de bezettingsgraadklasse en 
de doorstroomcapaciteit van de toegangen. 

In het Bouwbesluit 2003 worden ook verschillende 
vluchttrappen beschreven:

Trappenhuis: verkeersruimte, waarin een trap 
ligt;
Vluchttrappenhuis: trappenhuis waardoor een 
rookvrije vluchtroute voert;
Veiligheidstrappenhuis: vluchttrappenhuis 
waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute 
voert en dat in vluchtrichting uitsluitend kan 
worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte 
(omdat een trappenhuis ook betrekking kan 
hebben op een buitentrap, kan bijvoorbeeld een 
stalen buitentrap ook een veiligheidstrappenhuis 
zijn);
Noodtrap: een trap die uitsluitend is bestemd 
om het bouwwerk te ontvluchten.

•

•

•

•

Afbeelding 6c. Brandcompartimenten en vluchtwegen 
bestaande situatie. 
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6.4 Ontwerpproces
Het eerste ontwerp is ingepast in de ruimte van de 
bestaande situatie. Alle bestaande tussenwanden in 
het gebouw worden verwijderd. Hierdoor ontstaan er 
grote open en lichte ruimtes. De bestaande plattegrond 
heeft een nieuwe indeling gekregen, zoals te zien 
op afbeelding 6d. De sanitairvoorzieningen zijn op 
alle plaatsen gelijk gebleven als die in de bestaande 
toestand. De ruimtes op de begane grond zijn in 
dit ontwerp ingericht voor servicefaciliteiten. Hier 
bevind zich onder andere de ontvangstruimte, een 
reproservice en verschillende vergaderruimtes. Ook 

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

zijn er op de begane grond een aantal kantoorunits. 
Op de verdiepingen wordt meer veranderd qua 
indeling van de ruimtes. De kleine kantoorruimtes 
maken plaats voor grote kantoortuinen. Hier kunnen 
zelfstandige ondernemers gebruik maken van de 
verschillende werkplekken. Op iedere verdieping 
kan men gebruik maken van een vergaderruimte en 
kantine. Op de derde verdieping worden kantoorunits 
geplaatst, zodat zelfstandige ondernemers ook 
afgezonderd kunnen werken. Ook komt hier een 
werkplaats. Hier zou bijvoorbeeld een maquette 
werkplaats of een fotostudio kunnen komen. 

Afbeelding 6d. Vlekkenplan eerste ontwerp
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Door de hokkerige indeling van de begane grond in de 
huidige situatie is het niet mogelijk een aantrekkelijke 
ontvangstruimte te creëren, zie afbeelding 6e. Om 
een grotere en een aantrekkelijke ontvangstruimte 
te creëren zullen er een aantal opties worden 
geschetst. 

Aan de achterzijde van het gebouw is het 
oorspronkelijke ontwerp van Ad van der Steur 
uitgebouwd. Dit lijkt een mooie locatie voor 
nieuwbouw. Het idee is om de latere bebouwing weg 
te halen en te vervangen voor een modernere en ook 
vooral grotere aanbouw, zie afbeelding 6f. Hierbij kan 
de entrée en de ontvangstruimte zich verplaatsen 
naar de achterkant van het gebouw. Het bestaande 
gebouw wordt dus weer teruggebracht naar de 
oorspronkelijke vormgeving. 

De hoofdingang zal zich bevinden aan de achterzijde 
van het gebouw. De kleine kantoorruimten aan deze 
zijde van het gebouw vervallen hierbij. De nieuwe 
aanbouw zal ruimte bieden aan meerdere kantoren. 
Ook is er, zoals is gebleken bij de analyse van de 
brandcompartimenten en vluchtwegen, ruimte nodig 
voor een extra trappenhuis en eventueel een lift. Deze 
kan in de nieuwbouw worden gerealiseerd. Door 
gebruik te maken van balustrades aan de achterzijde 
van het bestaande gebouw die grenzen aan de 
nieuwbouw, wordt er ook een verticale verbinding 
gemaakt tussen de verschillende verdiepingen. 

Afbeelding 6e. Entrée en ontvangstruimte begane grond, ingepast in de bestaande situatie

Afbeelding 6f. Entrée en ontvangstruimte
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Afbeelding 6g. Mogelijke uitbouw voor de nieuwe 
ontvangstruimte van het gebouw. Doorsnede.

Afbeelding 6h. Mogelijke uitbouw voor de nieuwe 
ontvangstruimte van het gebouw. Doorsnede.

Afbeelding 6i. Mogelijke uitbouw voor de nieuwe 
ontvangstruimte van het gebouw. Plattegrond.

Afbeelding 6k. Referentie voor de mogelijke uibouw voor de 
nieuwe ontvangstruimte van het gebouw. Faculteit Bouwkunde, 
TU Delft. 

Voor het ontwerp is het gebouw van de TU 
Bouwkunde in Delft als referentie gebruikt. Hier zijn 
de binnenplaatsen dichtgemaakt met een glazen 
aanbouw. De gevels van de bestaande bouw zijn hier 
intact gebleven (Afb. 6j en 6k). 

In het nieuwe ontwerp is het de bedoeling het 
kantoorgebouw meer te koppellen met de hallen. 
Met de mogelijke uitbouw, als eerder beschreven, 
kan aan de achterkant van het kantoorgebouw een 
koppeling worden gemaakt op de begane grond met 
de hallen (afb. 6i). 

Afbeelding 6j. Referentie voor de mogelijke uibouw voor de 
nieuwe ontvangstruimte van het gebouw. Faculteit Bouwkunde, 
TU Delft. 
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1e verdieping

Afbeelding 6l. Vlekkenplan nieuwe situatie.

Begane grond

Voor het uiteindelijke ontwerp is gekozen voor een 
kleinere uitbouw. Deze uitbouw is alleen ten behoeve 
van een extra trappenhuis en een lift. Op de plaats 
van de toiletten in de bestaande situatie, naast het 
bestaande trappenhuis word een vide gemaakt. Op 
de begane grond kan door het verwijderen van de 
toiletgroepen een opening gemaakt worden tussen de 
hallen en het kantoorgebouw. In de hallen is genoeg 

ruimte om een ontvangstruimte te creëren voor de 
werkplaatsen en het kantoor. Door de vide komt er ook 
een verticale verbinding tussen de verdiepingen. In 
afbeelding 6l is het nieuwe vlekkenplan aangegeven. 
Dit vlekkenplan wordt verder uitgewerkt tot een 
definitief	 ontwerp.	 In	 de	 volgende	 subparagrafen	
wordt een motivatie gegeven voor de verschillende 
nieuwe onderdelen. 
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2e verdieping

3e verdieping

Afbeelding 6l. (vervolg) Vlekkenplan nieuwe situatie.
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6.5 Motivatie ontwerp
 6.5.1 Begane grond
De huidige toegang tot het kantoorgebouw is via de 
voordeur. Via een kleine tochthal is het trappenhuis 
te bereiken. De huidige indeling van de begane grond 
van het kantoorgebouw biedt weinig mogelijkheden 
voor het creëren van een ontvangstruimte, zoals 
eerder aangegeven in afbeelding 6e. Daarom wordt 
er voor gekozen om een gezamenlijke entree te 
maken voor het kantoorgebouw en de hallen. Ook 
wordt er zo een betere verbinding gemaakt tussen de 
twee bouwdelen. 

De ontvangsthal zal gelegen zijn in de huidige 
showroom. Aan de buitenkant van het gebouw wordt 
de aandacht getrokken door de betonnen luifel die al 
aanwezig is (afb. 6m). Tussen de glazen puien wordt 
een doorgang gemaakt. Hier wordt twee keer een 
tweevleugelige gebogen schuifdeur geplaatst (afb. 
6n). Deze dient ook als tochtportaal.39

Om een doorgang te creëren naar het trappenhuis 
zullen de toiletgroepen op de begane grond van het 
kantoorgebouw moeten worden verwijderd. Ook een 
deel van de dragende bouwmuren wordt weggehaald 
om een meer open structuur te krijgen. De 
bovenliggende constructie zal worden opgevangen 
met een stalen latei. De toiletgroepen op de volgende 
verdiepingen worden ook verwijderd, waardoor een 
vide wordt verkregen. Hierdoor ontstaat er een 
verticale verbinding tussen de verdiepingen. 

Op de begane grond bevinden zich twee 
vergaderruimtes. Een deel van de begane grond kan 
worden afgesloten waardoor de vergaderruimtes als 
aparte ruimtes kunnen worden verhuurd. Dit deel 
biedt twee vergaderruimtes, eigen ingang, catering 
en sanitair. 

Vergaderruimte 1

Vergaderruimte 2

Keuken t.b.v. 
catering

Gaderobe en sanitair

Achteringang

Ontvangstruimte

Vide

Afbeelding 6n. Referentie tweevleugelige gebogen schuifdeur.Afbeelding 6m. Bestaande betonnen luifel showroom.

Afbeelding 6o. Plattegrond nieuwe situatie, begane grond.

Hoofdingang
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 6.5.2 Trappenhuis
De locatie van het trappenhuis is mede bepaald 
door de vluchtroutes binnen het gebouw. Afbeelding 
6q geeft de mogelijke locaties van het trappenhuis 
weer. Omdat de entrée aan de voorkant (oostgevel) 
van het gebouw komt moet dit een aandachtstrekker 
zijn. Wanneer het trappenhuis aan de voorgevel 
wordt	 geplaatst	 zal	 deze	 afleiden	 van	 de	 entrée.	
Een logische keuze is dan om het trappenhuis aan 
de achterzijde van het gebouw te plaatsen. Naast 
het bestaande trappenhuis is een open ruimte die 
kan worden gebruikt voor het nieuwe trappenhuis. 
De vluchtroutes liggen dan beide aan een kant van 
het gebouw. Wanneer er aan de zuidgevel brand uit 
breekt zijn er geen vluchtmogelijkheden. Ook zijn 
hierbij de vluchtroutes te lang. Deze voldoen niet aan 
de eisen van het Bouwbesluit. 

Uiteindelijk is er voor gekozen om het trappenhuis 
aan het midden van de westgevel te plaatsen. Deze 
locatie van het trappenhuis biedt het gebouw meer 
en kortere vluchtroutes. Ook zijn alle verdiepingen nu 
via de achteringang te bereiken. 

Er is gekozen voor een glazen trappenhuis. Hiervoor 
is de referentie gebuikt van het Jeugdtheater de 
Berenkuil (afb.6p). Deze uitbouw is ontworpen door 
Versseput Architecten, Utrecht. Ook deze uitbouw is 
gemaakt t.b.v. een vluchttrappenhuis en liftruimte. In 
deze uitbouw is gebruik gemaakt van een wenteltrap, 
waardoor de uitbouw niet teveel ruime inneemt.40 
In het ontwerp voor het kantoor van de voormalige 
RET-remise is dit niet mogelijk. De verdiepingen zijn 
te hoog om op een klein oppervlak een wenteltrap 
te plaatsen. Daarom is voor de trap een ontwerp 
gekozen van Hoscon, een trappenleverancier. Het is 
een bordestrap, die in het schalmgat ruimte biedt aan 
een liftschacht. Deze trap is opgebouwd uit slanke 
stripstalen trapbomen waartussen houten treden zijn 
bevestigd. De treden zijn gemaakt van beukenhout en 
zijn aan de achterzijde voorzien van een schoprand. 

Afbeelding 6q. Mogelijke locaties uitbouw trappenhuis

Wat bijzonder is aan deze trap is dat deze rondom 
vrij hangt van de wanden. De trappen rusten op 
consoles die in de bordessen geïntegreerd zijn en 
welke worden afgesteund aan de lift constructie. De 
glazen gevelconstructie wordt losgehouden van het 
trap, waardoor deze lijkt te zweven (afb. 6r).41

Afbeelding 6p. Referentie aanbouw trappenhuis Jeugdtheater 
de Berenkuil, ontworpen door Versseput architecten.

Afbeelding 6r. Referentie trappenhuis, door trappenleverancier 
Hoscon. 
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Voor het trappenhuis is gekozen voor een geïsoleerde 
ruimte. De Kelderbak is aan de buitenzijde geïsoleerd 
met de drukvaste isolatie Styrodur. Dit is een isolatie 
van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim.42 Voor 
de gevel is gekozen voor een vliesgevelsysteem. 
Deze wordt bevestigd aan een staalconstructie. 
De onderkant van het dak wordt uitgevoerd in 
beukenhout, net als de treden en de bordessen. 
Zo komt het plafond overeen met de rest van het 
trappenhuis. 

 6.5.3 Constructieve onderdelen
Om op de eerste en tweede verdieping een grote 
open ruimte te kunnen creëren zijn er een aantal 
aanpassingen nodig. 

Alle niet-dragende tussenwanden op de verdiepingen 
zijn verwijderd. Ook de leidingkokers en kluizen die 
oorspronkelijk op de verdieping aanwezig waren  zijn 
verwijderd. Deze onderdelen zijn eerder besproken 
in paragraaf 6.3.1. 

Om de ruimte nog groter te maken is ook een opening 
gemaakt in één van de dragende wanden. Door 
middel van de vuistregel 1/25l is de afmeting van 
de stalen latei bepaald. De overspanning is 4,7m1. 
Door deze lengte in te vullen in de formule kom je 
uit op een hoogte van 188. Er is gekozen voor een 
HE 200 B. De locatie van de ligger is aangegeven 
in afbeelding 6s. onder aan deze pagina. De ligger 
wordt ondersteund door het bestaande metselwerk. 

Afbeelding 6t. Plattegrond nieuwe situatie, 1e verdieping. 

HE 200 B

4,7m1

Afbeelding 6s. 3D handschets westgevel kantoorgebouw met 
het nieuwe trappenhuis.
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 6.5.4 Optie na-isolatie
De spouwmuur komt in Nederland voor het eerst voor 
na 1930, veelal nog op gebrekkige en beperkte wijze. 
Het volledig als spouwmuur uitvoeren van gemetselde 
buitenmuren werd pas in 1960 in Nederland verplicht 
door een wijziging van de Modelbouwverordening 
omdat er in dat natte jaar zeer veel problemen 
werden geconstateerd met vochtdoorslaande gevels. 
Het isoleren van spouwmuren kwam echter pas rond 
1973 (oliecrisis) op gang. Het kantoorgebouw van de 
voormalige RET-remise heeft geen spouwmuur en is 
ook niet geïsoleerd. 

Wanneer het gebouw weer in gebruik wordt genomen 
kan er voor worden gekozen om het gebouw na te 
isoleren. Voor het na-isoleren van wanden en vloeren 
zijn er een aantal opties mogelijk. Een daarvan is 
isolatie aanbrengen aan de buitenzijde van de gevel. 
Dit levert de meeste energiebesparing op. Hierdoor 
wordt het gevelbeeld echter erg veranderd. Omdat 
de gevel van het gebouw kenmerkend is voor de 
ontwerpen van de architect is dit geen optie. Wel zou 
er aan de binnenzijde een isolatie geplaatst kunnen 
worden. 

Voor de na-isolatie aan de binnenzijde van een 
gebouw zijn verschillende mogelijkheden. Hiervoor 
is onderzoek gedaan naar de meest dunne 
voorzetwand, zodat de detaillering van het gebouw 
aan de binnenzijde zo min mogelijk wordt aangetast. 
Eén van de systemen is W’-ALL-IN-ONE. Dit is een 
combinatie van een PIR hardschuim isolatieplaat, 
tweezijdig voorzien van een alu meerlagen complex, 
aan één zijde verlijmd met 9,5 mm gipsplaat, 
bestemd voor het thermisch na-isoleren aan de 
binnenzijde van wanden. Deze isolatie wordt aan de 
wanden vastgezet door een speciaal klemsysteem 
waardoor ook meteen een luchtspouw ontstaat. Dit 
soort isolatie heeft inclusief luchtspouw een dikte van 
80mm.43 De detaillering van de kozijnen gaat er uit 
zien als globaal weergegeven in afbeelding 6u.
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Wanneer de wanden worden nageïsoleerd zullen 
de details van de gevelopeningen veranderen. De 
vensterbank zal vervangen moeten worden en de 
radiatoren die voor de kozijnen staan zullen moeten 
worden verplaatst. Vanwege het grote glasoppervlak 
in het gebouw en de vele aanpassingen die moeten 
worden gedaan heb ik er voor gekozen om het gebouw 
niet na te isoleren. Samen met het verplaatsen van 
de radiatoren zorgt na-isolatie voor een te hoge 
kostenpost. 

 6.5.5 Interieur
Om een idee te geven voor de inrichting wordt 
gebruik gemaakt van referentiedetails. Dit zijn foto’s 
die gemaakt zijn tijdens mijn referentieonderzoek en 
afbeeldingen uit verschillende boeken voor interieur 
van kantoorgebouwen. Deze zijn verwerkt in een 
collage op pagina 39 om een beeld te geven van de 
sfeer.44,45

 
6.6 Conclusie
Het huidige kantoorgebouw van de voormalige RET-
remise voldoet niet meer aan de eisen van veiligheid 
en gebruiksvriendelijkheid. Daarom zijn een aantal 
aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk. De 
veiligheid van het gebouw kan worden verkregen 
door middel van het aanbouwen van een extra 
trappenhuis. Om de gebruikvriendelijkheid van het 
gebouw te verhogen is er ook een lift in het nieuwe 
trappenhuis aangebracht. De kleine kantoorruimtes 
worden verwijderd, waardoor één grote ruimte 
ontstaat. Door het maken van openruimtes kan er 
een betere werksfeer ontstaan. Door het maken van 
deze verschillende aanpassingen zal het gebouw 
gebruiksvriendelijker worden en past het gebouw 
beter bij de tijd van nu. 

Tijdens het uitwerken van het ontwerp is het gebouw 
op een aantal punten van het bouwbesluit getoetst. 
Deze zijn verwerkt in bijlage D. 

Afbeelding 6u. Principe detail naisolatie

Afbeelding 6v. Bestaande situatie binnenzijde buitenwand
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7. Conclusie
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Tijdens deze afstudeerperiode is onderzoek verricht 
om antwoord te kunnen geven op de volgende 
vraag:

Hoe kan het voormalige RET-gebouw aan de 
Sluisjesdijk worden herbestemd, zodat het 
industrieel of cultureel erfgoed weer een vitale 
functie voor de stad kan krijgen?

Om dit te onderzoeken zijn verschillende deelvragen 
onderzocht en verwerkt in de verschillende 
hoofdstukken. 

Locatie
Doordat de havenactiviteiten grotendeels uit de 
binnenstad zullen verdwijnen, komen een groot 
aantal industriële panden leeg te staan. Deze zullen 
plaatsmaken voor de vestiging van vernieuwende 
bedrijven en starters, kennisinstellingen, woningbouw, 
recreatie en cultuur. Daarom is ook dit gebouw een 
zeer geschikte locatie om een herbestemming te 
realiseren. 

Waardestelling
Van der Steur had een belangrijke rol in de architectuur 
van Rotterdam. De bouwstijl van Van der Steur is 
te herkennen aan het gebruik van baksteen, de 
flauw	hellende	daken,	de	evenredige	verdeling	van	
de raamkozijnen in de gevel en de verspringende 
bouwdelen. Dit zijn elementen die in bijna alle 
gebouwen van hem zijn terug te vinden. Ook in de 
voormalige RET-remise zijn deze bouwkundige 
elementen toegepast. Omdat het gebouw van de 
voormalige RET-remise zo herkenbaar is voor de stijl 
van Van der Steur is het van belang dit te behouden. 

Bij het voormalige RET-kantoor is de stijl van Van der 
Steur nog terug te vinden in de gevels van het gebouw. 
Deze zullen bij het maken van het nieuwe ontwerp 
zo min mogelijk worden aangetast. Het interieur is 
in de loop van de jaren sterk veranderd. De huidige 
binnenwanden zijn later geplaatst en hebben bovenal 
een praktische functie. Deze hebben geen waarde 
als het gaat om het behouden van de architectuur.

Programma’s en partijen
In de wijk Oud-Charlois zijn een veel kunstenaars 
gevestigd, op zoek naar een mogelijkheid om groter 

te worden. Vanwege de grote creatieve sector in de 
wijk Oud-Charlois wordt gekozen voor een nieuwe 
functie die hier op aansluit. Hierdoor kan er weer 
een woon-werk verbinding worden gemaakt, zoals 
dit aan het begin van de 20ste eeuw ook het geval 
was. Urban interfaces kan worden toegepast in 
verschillende sectoren. Voor dit gebouw zal dus 
worden gekozen voor de creatieve sector. Door de 
verschillende ondernemers in een gebouw kan er 
een groter netwerk worden gecreëerd. Startende en 
kleine ondernemers kunnen hier voor weinig geld 
een werkplek huren. Rotterdam heeft een grote 
hoeveelheid potentiële/toekomstige ondernemers 
en een grote hoeveelheid betaalbare ruimte. Urban 
Interfaces kan hier een innovatieve verbinding tussen 
maken. 

Ontwerp
Het huidige kantoorgebouw van de voormalige RET-
remise voldoet niet meer aan de eisen van veiligheid 
en gebruiksvriendelijkheid. Daarom zijn een aantal 
aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk. De 
veiligheid van het gebouw kan worden verkregen 
door middel van het aanbouwen van een extra 
trappenhuis. Om de gebruiksvriendelijkheid van het 
gebouw te verhogen is er ook een lift in het nieuwe 
trappenhuis aangebracht. De kleine kantoorruimtes 
worden verwijderd, waardoor één grote ruimte 
ontstaat. Door het maken van openruimtes kan er 
een betere werksfeer ontstaan. Door het maken van 
deze verschillende aanpassingen zal het gebouw 
gebruiksvriendelijker worden en past het gebouw 
beter bij de tijd van nu. 

Door het gebouw een nieuwe functie te geven en 
het gebouw aan te passen op de huidige eisen voor 
kantoorgebouwen zal verder verval worden tegen 
gegaan en de waarde en kwaliteit van het gebouw 
worden verhoogd.
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Bijlage A, Foto’s en tekeningen
Deze bijlage is een toevoeging op hoofdstuk 5. Dit is 
om een beter beeld te kunnen geven van het interieur 
en exterieur van het gebouw. 

Bijlage B, Vergelijking plattegronden
Deze bijlage is een toevoeging op hoofdstuk 5. De 
plattegronden van het oorspronkelijke ontwerp wijken 
af van de huidige situatie. In deze bijlage worden 
deze plattegronden vergeleken. 

Bijlage C, Kaart nieuwbouw, archief
Deze bijlage is een kopie van de kaart die rond 1942 
is verstuurd om de nieuwbouw bekend te maken.

Bijlage D, Toetsing Bouwbesluit
Deze bijlage is een toevoeging op hoofdstuk 6. Een 
aantal punten van het ontwerp worden getoetst aan 
het Bouwbesluit. 

Bijlage E, Foto’s, archief
In deze bijlage zijn een aantal foto’s geplaatst die zijn 
gevonden in het archief. Deze foto’s zijn gemaakt 
rond 1950. 

Bijlagen
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Oostgevel 

Bijlage A. Foto’s en tekeningen
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Noordgevel 
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Westgevel 
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Interieur van de erker aan de noordkant 
van het gebouw. 

De huidige donkere gang 
tussen de kantoren. 

Waterschade in het later aangebouwde 
deel van het kantoorgebouw. 

In het trappenhuis is nog de originele trap te vinden. De leuning is 
gemaakt van natuursteen. Dit is waarschijnlijk het enige onderdeel 
van het kantoorgebouw dat nog in originele staat is. 

Detail van het plafond in de gang. Het 
effect van de portalen en overspanningen 
valt weg, door gebruik van verlaagd 
plafond. 

Begane grond
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In de smalle gang zijn de 
dikke balken die vroeger de 
totale ruimte overspande nog 
getoont. Aanwezige kluis. 

De twee ruimte kunnen van elkaar worden 
gescheiden door een vouwwand. 

Keukenblokje in de kantoorruimte.Deur van de goederenlift. Kantoorruimte aan de 
westzijde van het gebouw, 
met verlaagd plafond. 

1e verdieping
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De keuken in een aparte gesloten ruimte. 

Waterschade in hetzelfde deel van 
het aangebouwde stuk als eerder is 
aangegeven op de begane grond. 

De nauwe donkere gang 
tussen de kantoren. 

Ruime kantoorruimte. 

Bovenste deel van het trappenhuis. Bij 
de opgang naar de derde verdieping 
wordt het plafond een stuk lager. 

2e verdieping
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Ook lijkt de ruimte kleiner door het 
verlaagde plafond. 

Open keuken. Door  de  grote ramen in de tussen
wanden worden de kantoorruimtes 
betrokken bij de rest. 

De vloer in de toilet is 
erg slecht onderhouden 
en heeft veel last van 
waterschade

Vrije kantoorruimte, enkel verstoort door een aantal kolommen. Deze verdieping 
heeft een heel andere uitstraling dan de rest van de verdiepingen en heeft het 
dichtst in de buurt van het oorspronkelijk ontwerp. De ruimte krijgt van alle 
kanten daglicht. 

3e verdieping
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Bijlage B. Vergelijking plattegronden

Bouw 1947

Bouw na 1953

Plattegronden 1e verdieping, oorspronkelijk situatie, huidige 
situatie en samenvoeging

Bouw 1947

Bouw na 1953

Plattegronden begane grond, oorspronkelijk situatie, huidige 
situatie en samenvoeging
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Bouw 1947

Bouw na 1953

Plattegronden 3e verdieping, oorspronkelijk situatie, huidige 
situatie en samenvoeging

Bouw 1947

Bouw na 1953

Plattegronden 2e verdieping, oorspronkelijk situatie, huidige 
situatie en samenvoeging
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Bijlage C. Kaart nieuwbouw, archief
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Bijlage D. Toetsing Bouwbesluit 

Bouwbesluit 2003

Om het ontwerp verder uit te kunnen werken wordt 
ook het bouwbesluit naast het ontwerp gelegd. 
Het gebouw zal getoetst worden op de eisen voor 
nieuwbouw. Dit is gedaan omdat de constructie van 
het gebouw wordt veranderd. De afdelingen die van 
belang zijn voor de nieuwe indeling van het bestaande 
gebouw zijn:
Afdeling 2.13. Beperking van uitbreiding van brand
Afdeling 2.16. Beperking van verspreiding van rook
Afdeling 2.17. Vluchten binnen een rookcompartiment 
en een subbrandcompartiment
Afdeling 2.18. Vluchtroutes
Afdeling 2.19. Inrichting van rookvrije vluchtroutes
Afdeling 4.7. Toiletruimte
Afdeling 4.13. Liftschacht
Deze afdelingen zijn afkomstig uit hoofdstuk 2 
(veiligheid) en 4 (bruikbaarheid) van het Bouwbesluit. 
De constructie van de bestaande bouw bestaat uit 
wanden van anderhalfsteens metselwerk en vloeren 
van beton. Hierdoor wordt het gebouw ook horizontaal 
ingedeeld in brandcompartimenten per verdieping. 

Afdeling 2.13 Beperking van uitbreiding van brand. 
Als een gebouw wordt ontworpen is het van belang 
dat er materialen worden gebruikt die zo min mogelijk 
vlamvatbaar zijn en de zuurstof toevoer tijdelijk stop 
gezet kan worden. Als er dan daadwerkelijk brand 
is, is het belangrijk dat de uitbreiding hiervan zo veel 
mogelijk word beperkt. Daarom dienen besloten 
ruimten van een gebouw in een brandcompartiment 
te liggen. Een brandcompartiment van een 
kantoorfunctie heeft een gebruiksoppervlak die 
niet groter is dan 1000m². De kantoorruimte op 
de 1e verdieping van de voormalige RET-remise 
heeft een gebruiksoppervlak van ongeveer 230m², 
zie afbeelding. Een ruimte waardoor een brand- 
en rookvrije vluchtroute voert ligt niet in een 
brandcompartiment. Brandcompartimenten worden 
allemaal afgesloten met zelfsluitende deuren en voor 
het gehele brandcompartiment geld een wbdbo van 
60 min. Tussen de brandcompartimenten en de het 
vluchttrappenhuis dien een minimale wbdbo van 20 
minuten te zijn. 

165 m2

10 m1

Totale oppervlak van de verdieping: 215 m2

Brandcompartiment

Rookcompartiment

19,2 m15,1 m1

14,2 m1
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Afdeling 2.16 Beperking van verspreiding van rook
De loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte 
en een toegang van het rookcompartiment waarin 
de verblijfsruimte ligt, mag niet groter zijn dan 30m1. 
Deze afstand is in kantoorruimte op de 1e verdieping 
van de voormalige RET-remise niet meer dan 10m1. 
Bij een loopafstand die moet worden gemeten vanuit 
een punt in een verblijfsgebied , hoeft geen rekening 
te worden gehouden met een constructieonderdeel 
niet zijnde een bouwconstructie (waarmee vrijwel 
uitsluitend de niet-dragende binnenwanden worden 
bedoeld). Hier staat tegenover dan de loopafstand 
die gaat door het verblijfsgebied met 1,5 moet worden 
vermenigvuldigd. Hierbij komt de afstand op 15m1. 
De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen 
rookdoorgang van een rookcompartiment naar een 
besloten ruimte in het brandcompartiment mag niet 
lager zijn dan 20 minuten.

Afdeling 2.17 Vluchten binnen een rookcomparti-
ment en een subbrandcompartiment
Een bestaand bouwwerk moet zodanig zijn ingericht dat 
een rookcompartiment en een subbrandcompartiment 
op veilige wijze kunnen worden verlaten. De 
loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte 
en een toegang van het rookcompartiment waarin de 
verblijfsruimte ligt, mag niet groter zijn dan 20m1. Ook 
deze afstand is in kantoorruimte op de 1e verdieping 
van de voormalige RET-remise niet meer dan 10m1. 
Maal 1,5 blijft dit onder de 20m1  Een deur van een 
toegang van een rookcompartiment mag bij het 
openen niet tegen de vluchtrichting in draaien.  Een 
nooddeur kan geen schuifdeur zijn. Dit is ook nergens 
in het gebouw het geval. 

Een rookcompartiment heeft minimaal twee 
toegangen. Bij iedere toegang begint een rookvrije 
vluchtroute die niet met een rookvrije vluchtroute 
van de andere toegang samenvalt. De loopafstand 
tussen de toegang van een verblijfsruimte die in 
een rookcompartiment ligt en de toegang van dat 
rookcompartiment mag maximaal 20 m1 zijn, indien 
dat rookcompartiment niet meer dan één toegang 
heeft. 

Afdeling 2.18 Vluchtroutes
Op elke plaats binnen een brandcompartiment 
kan een brand beginnen. Mensen die zich in dat 
brandcompartiment bevinden, moeten zo snel 
mogelijk buiten de rook van die brand komen. 
Aangenomen is dat mensen niet langer dan 30 
seconden zonder problemen door rook kunnen gaan. 
Om dit te bereiken moeten ze over een niet te lange 
afstand door een rookcompartiment gaan en moeten 
ruimten waardoor de vluchtroutes voeren tot en met 
de uitgangen van het rookcompartiment voldoende 
capaciteit hebben om die korte tijd te realiseren. De 
voorschriften van Bouwbesluit 2003 zijn gebaseerd 

op een vluchttijd van maximaal 1 minuut. Dit is een 
tijd die nodig is als het vluchten direct op gang komt 
en de capaciteit gelijk volledig wordt benut. 

Na het verlaten van het rookcompartiment is het 
directe gevaar geweken. Dan is er nog geen veilige 
situatie. Pas als het brandcompartiment is verlaten, 
is er sprake van een zekere veiligheid. Een rookvrije 
vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en 
vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren 
worden gepasseerd die met een sleutel moeten 
worden geopend.

Een brand kan in beginsel overal in een gebouw 
plaatsvinden. Dit betekend dat rekening moet 
worden gehouden met de mogelijkheid dan de brand 
dan ook één rookvrije vluchtroute kan blokkeren. Als 
algemene regel geldt dan ook dat ten minste twee 
voldoende veilige rookvrije vluchtroutes aanwezig 
moeten zijn. 

Indien de totale gebruiksoppervlakte van de 
rookcompartimenten die zijn aangewezen op die 
rookvrije vluchtroute niet groter is dan 250m² ,  kan 
worden volstaan met één rookvrije vluchtroute. Er 
kan worden volstaan met één rookvrije vluchtroute, 
indien het rookcompartiment meer dan een toegang 
heeft en ten minste twee van de ter plaatse van 
die toegangen beginnende rookvrije vluchtroutes 
nergens samenvallen.

Afdeling 4.7 Toiletruimte
Een gebruiksfunctie heeft een zodanig aantal 
toiletruimten dat op een toiletruimte niet meer 
is aangewezen dan 150m² gebruiksoppervlakte 
aan gebruiksfunctie, met een minimum van 
twee toiletruimten. Op de eerste verdieping van 
het kantoorgebouw van de voormalige RET-
remise kan worden volstaan met één al dan niet 
gemeenschappelijke toiletruimte, omdat de totale 
gebruiksoppervlakte van de op deze toiletruimten 
aangewezen gebruiksfuncties niet groter is dan 
150m². Er moet toch worden uitgegaan van 
minimaal 2 toiletten per verdieping met een minimaal 
vloeroppervlak van 0,9m1 x 1,2m1.

Afdeling 4.13. Liftschacht
Indien het hoogteverschil tussen de laagste en 
hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, ten 
hoogste 50m1 is, ten minste 1,4m1 onder de laagste 
vloer die door de lift wordt ontsloten. De liftschacht 
heeft een totale hoogte van 19m1. Daarom moet de 
liftput 1,4m1 onder de laagste vloer die door de lift 
wordt ontsloten komen. De hoogte van het plafond 
moet ten minste 3,6m1 hoog zijn boven de hoogste 
vloer die door de lift wordt ontsloten.
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Bijlage E. Foto’s, archief
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