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 VOORWOORD

In de nieuwe beeldkwaliteitsvisie voor de 
Sluisjesdijkpier wordt het entreegebied van deze 
pier omschreven als bijzondere ontwerpopgave. 
Reden voor het Havenbedrijf Rotterdam om de 
Veldacademie te vragen om mee te denken over de 
inrichting. Als eerste gebruiker van het voormalige 
RET-kantoor, dat de ingang van de pier markeert, 
is de Veldacademie ook directe gebruiker van deze 
buitenruimte. Dit gaf ons de unieke mogelijkheid 
om deze ontwerpopgave te bekijken vanuit het 
perspectief van de gebruiker. 

Om de koppeling met onderwijs te maken is ervoor 
gekozen om een prijsvraag voor studenten te 
organiseren. Op deze manier krijgt jong talent de kans 
om te leren van een echte praktijkopgave. Tevens 
wordt zichtbaar hoe studenten met een onbevangen 
blik omgaan met een complexe opgave waarin 
verschillende gebruikersperspectieven samenkomen 
en realisatie en beheer een belangrijk factor zijn.

Nadat de beschrijving van de opgave met alle 
betrokkenen was vastgesteld, werd de prijsvraag 
gepubliceerd op 5 september 2014. Hiervoor is actief 
geworven op Bouwkunde van de TUDelft en bij de 
Academie van Bouwkunst Rotterdam. Daarnaast is de 
prijsvraag bekend gemaakt op landelijke platforms. 
De deadline van de inzendingen was op 4 november, 
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waarna het juryberaad plaats vond op 14 november 
gevolgd door de uitreiking op 21 november.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de juryleden:  
Bernadette Janssen, Bieneke van Lingen, Jef van den 
Putte, René van der Velde en Wouter Veldhuis, voor 
hun tijd, inzet en deskundigheid. Ook dank aan het 
Havenbedrijf voor de manier waarop zij gebruikers 
uit het gebied, nu en ook in de toekomst, mee laat 
werken aan een kwalitatieve en betekenisvolle 
inrichting ervan. Uiteraard ook veel dank aan de 
deelnemende studenten die de durf hebben gehad 
om te laten zien wat ze in huis hebben en daarmee 
veel creativiteit en nieuwe invalshoeken aan de dag 
hebben gebracht.

Tot slot feliciteert Veldacademie het winnende team 
Lijn 72 met het fantastische resultaat. Afgesproken is 
dat het winnende team het ontwerp gaat uitvoeren. 
Veldacademie ziet het resultaat dan ook met plezier 
tegemoet!
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OPDRACHTOMSCHRIJVING

“De deelnemers van de prijsvraag worden uitgedaagd 
om een inrichtingsconcept te bedenken voor het 
entreegebied met de volgende vraag: 

“Hoe kan een ruimtelijk ontwerp nieuwe betekenis 
geven aan dit gebied, waarbij de verbinding tussen 
haven en stad centraal staat?”

Het ruimtelijk ontwerp

Het ruimtelijk ontwerp moet in de eerste plaats een 
verblijfsruimte opleveren en in de tweede plaats een 
blikvanger en entree worden voor de Sluisjesdijkpier. 
Daarbij dient de cultuurhistorische en de toekomstige 
waarde van het voormalige RET-kantoor zichtbaar te 
worden verenigd met een nieuwe uitstraling en gebruik 
van de buitenruimte.

Het ruimtelijk ontwerp moet resulteren in een 
inrichtingsvisie en een voorlopig schetsontwerp voor het 
entreegebied van de Sluisjesdijkpier. De inrichtingsvisie 
doet uitspraak over de betekenis van deze plek in dit deel 
van de stad en het gebruik in de toekomst. Het voorlopig 
schetsontwerp laat zien hoe deze visie vorm krijgt op 
de locatie en doet uitspraken over het programma, de 
ligging, de ruimtelijke kwaliteit, de functionaliteit, het 
groenconcept, de materialisatie en het beheer. “

Aldus luidde de opdracht zoals geformuleerd in de 
prijsvraagomschrijving van 5 september 2014.

 1 INLEIDING

DE OPGAVE

De overgang tussen stad en haven geeft Rotter-
dam haar meest karakteristieke plekken. Dit geldt 
ook voor de ingang van de Sluisjesdijkpier van de 
Waalhaven. Dit entreegebied ligt op de breuklijn 
tussen wonen en werken, tussen de wijk en de haven 
en tussen water en land. Ondanks deze betekenis-
volle positie wordt deze ruimte in zijn huidige vorm 
nauwelijks opgemerkt of gebruikt en is geen uitnodi-
gend entreegebied. 

Het Havenbedrijf heeft daarom de ambitie om van 
deze plek een bruisende locatie te maken die bijdraagt 
aan het vestigingsklimaat voor ondernemers. Eén 
van de katalysatoren daarbij is de ontwikkeling van 
het voormalige RET-kantoor. Dit monumentale pand 
van de vroegere Handelscompagnie Sluisjesdijk siert 
de kop van de pier en zal in de toekomst onderdak 
bieden voor allerlei bedrijven en organisaties rond 
talentontwikkeling. Dit biedt kansen om van het 
entreegebied een scharnierpunt te maken dat 
verschillende werelden met elkaar verbindt en levert 
daarmee alle ingrediënten voor een uitdagend 
ontwerp van een buitenruimte waar verschillende 
schaalniveaus samenkomen.

Het doel van dit project is om een inrichtingsconcept 
te krijgen dat de representativiteit van de Sluisjesdijk 
op meerdere lagen vergroot en tegelijkertijd 
uitvoerbaar is en aansluit op het huidige 
inrichtingsplan. De inzet is dat het winnende ontwerp 
uitgevoerd gaat worden binnen de herinrichting van 
de gehele Sluisjesdijkpier. 

“Het plein mist een rustige, eenduidige 
inrichting, die recht doet aan de entree van 
de pier en aanliggende functies. Herinrichting 
van dit plein verhoogt het zicht op de entree 
en geeft een upgrade aan het aanliggende 
vastgoed.” (Beeldkwaliteitsvisie Sluisjesdijkpier 
– Havenbedrijf Rotterdam 20-03-’13). 
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 2 JURYVERSLAG

3  | Juryberaad op locatie op donderdag 14 november  ‘14.

Samenstelling van de jury:
 

Bernadette Janssen | Stedenbouwkundige, partner 
BVR en lid adviesraad ruimtelijke kwaliteit van het 
Havenbedrijf Rotterdam.

Bieneke van Lingen | projectleider herinrichting 
entreegebied Sluisjesdijk, Havenbedrijf Rotterdam. 

Jef van den Putte | Architect en vertegenwoordiger 
Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk

René van der Velde | Landschapsarchitect en 
hoofddocent landschapsarchitectuur, Bouwkunde, 
TUDelft

Wouter Veldhuis | Stedenbouwkundige, partner 
MUST urbanism en architecture en hoofd opleiding 
stedenbouw, academie van Bouwkunst Rotterdam
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VERANTWOORDING

Op donderdag 14 november komt de jury om 
10:00 uur bijeen in een vergaderruimte van de 
Veldacademie aan de Sluisjesdijk. Aan de wanden van 
de ruimte hangen de panelen van de inzendingen. 
Door de ramen is een belangrijk deel van het 
prijsvraaggebied goed te zien.

Voorafgaand aan de jurering constateert de jury 
dat er acht plannen zijn ingediend en dat deze 
plannen allemaal grotendeels voldoen aan de 
randvoorwaarden van de prijsvraag. Ieder plan kent 
wel een kleine afwijking van de randvoorwaarden, 
maar de jury is van mening dat deze afwijkingen van 
ondergeschikt belang zijn en dus geen reden zijn om 
een plan uit te sluiten van jurering.

De jurering bestond uit drie beoordelingsronden. In 
de eerste ronde hebben de juryleden afzonderlijk 
de plannen bestudeerd en getoetst op de 
beoordelingscriteria van de prijsvraag. Ieder jurylid 
had de mogelijkheid om drie plannen te selecteren 
die in zijn of haar ogen het beste scoort. Aan het 
eind van de eerste beoordelingsronde bleken er 
vijf plannen te zijn die door meerdere juryleden 
geselecteerd waren.

Tijdens de tweede ronde werd ieder geselecteerd 
plan, plenair besproken en werden de sterke en 
zwakke onderdelen benoemd. In deze ronde werd al 
snel duidelijk dat er drie plannen waren die aanzienlijk 
beter scoorden dan de anderen. 

Deze drie plannen zijn vervolgens naast elkaar gelegd 
in de derde en laatste plenaire beoordelingsronde. 
De discussie binnen de jury spitste zich toe op de 
haalbaarheid van de plannen, de schaal van de 
locatie in relatie tot het aantal voorgestelde ingrepen, 
de relatie tussen het voormalige RET-gebouw, café/
restaurant Wereldhaven en de Doklaan/Waalhaven 
Oostzijde en de programmatische relatie tussen het 
ontwerp van de openbare ruimte en de aangrenzende 
gebouwen. Daarbij is de jury ook nog naar buiten 
gegaan om zich een voorstelling te kunnen maken 
van de impact van de drie verschillende plannen. Op 
basis van deze afwegingen kwam de jury unaniem 
tot een winnaar. Omdat er ook nog een duidelijk 
verschil zat tussen de andere twee plannen heeft 
de jury besloten om één plan op de tweede plaats 
te laten eindigen. Het derde plan krijgt een eervolle 
vermelding omdat het plan op een aantal onderdelen 
zeer goed scoort maar ook een aantal onderdelen 
bevat die volgens de jury onwenselijk zijn.

WINNAAR:  369 “TALENT”

Oordeel van de jury: 

Dit plan is de enige van de acht inzendingen die een 
programmatische koppeling legt met zowel de wijk 
als de Veldacademie. Bovendien acht de jury deze 
koppeling zeer voorstelbaar en kansrijk en ziet zij die 
als een mooie uitdaging voor alle betrokken partijen 
om zich in te zetten voor de programmering van deze 
belangrijke schakel tussen wijk en haven. De exposi-
tieplek voor tijdelijke kunst nodigt de aangrenzende 
wijk uit om mee te denken over de inrichting van deze 
plek. Het kleine amfitheater, goed georiënteerd op de 
zon, nodigt de gebruikers van het voormalige RET-ge-
bouw uit om het voorterrein te programmeren.

De jury is gecharmeerd van het doeltreffende 
en haalbare gebaar dat met oog voor de 
stedenbouwkundige en landschappelijke context 
is neergezet. Daarbij doet het plan recht aan het 
beeldbepalende RET-gebouw en de open ruimte 
voordat de laanstructuur van de Doklaan begint. Het 
is een krachtig en eenvoudig plan dat op deze locatie 
zonder meer de gewenste kwaliteitsverbetering 
kan bewerkstelligen. Jammer genoeg toont 
de plantekening, door de gekozen donkere 
kleurstelling, weinig van deze kwaliteiten. Ook de 
materialisering en detaillering blijft schetsmatig, 
waarschijnlijk omdat de auteur(s) van dit plan nog 
weinig ervaring hebben opgedaan met het concreet 
uitwerken van een ontwerp. De jury ziet dit echter 
niet als een bedreiging voor de verdere uitwerking 
van het ontwerp, aangezien de studenten in het 
vervolgtraject intensief begeleid zullen worden door 
professionals.  

De jury geeft bij uitwerking van het plan de volgende 
aandachtspunten mee:

•	 aandacht voor een zorgvuldige uitwerking 
en detaillering van randen, overgangen in 
samenhang met de gekozen materialisatie en 
passend bij de maat en schaal van de haven;

•	 nadere bestudering exacte positie en uitwerking 
van het “tribune” object;

•	 minder letterlijke uitwerking van de 
“kunstsokkel”, waarbij het wellicht om een meer 
programmatische verbinding met de kunst en de 
plek zou kunnen gaan;

•	 en ten slotte: het plan staat of valt met de keuze 
en kwaliteit van de solitaire boom of boomgroep.
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2E PLAATS:  

040 “Sluisjesdijkpier; herinrichting entree 
gebied”

Oordeel van de jury:

Met een doordacht ruimtelijk schema en een sfeer die 
naadloos aansluit bij het RET-gebouw heeft de jury 
in dit plan een goede 2e plaats gevonden. Door de 
plaatsing van de bomen krijgt het plein een prettige 
beschutting op deze drukke plek. Daarmee is in het 
plan echter meer de nadruk komen te liggen op 
het maken van een voorterrein voor het gebouw 
dan op een plek in de stad. De aansluiting op de 
Sluisjesdijkpier is een zwak onderdeel van het plan. 
Veel mensen zullen het RET-gebouw vanaf deze zijde 
benaderen en moeten tussen geparkeerde auto’s 
naar het entreegebied lopen. Daarnaast is naar het 
oordeel van de jury het plan wat doorgeschoten in 
haar strengheid, waardoor het plein niet uitnodigend 
oogt. Omdat er geen precieze uitspraken worden 
gedaan over de materialisering en detaillering 
van het plein kan de jury niet beoordelen of deze 
strengheid nu juist versterkt of afgezwakt wordt met 
het beoogde materiaalgebruik.

EERVOLLE VERMELDING: 

026 “Sluisjesdijkhaven”

Oordeel van de jury:

De jury is enthousiast over de wijze waarop dit plan de 
ligging ten opzichte van de Zeedijk zichtbaar maakt. 
Het plan is door de verschillende schaalniveaus 
heen goed ontwikkeld en is op overtuigende wijze 
gematerialiseerd. De openheid in het plan geeft 
een mooi zicht op de gevel van het voormalige RET 
gebouw en de materialisering met industriële en 
tegelijkertijd tactiele materialen sluit daar mooi op 
aan. 

Jammer genoeg is het plan te ver doorgeschoten in 
de uitwerking. De voorgestelde vijver is in de ogen 
van de jury een misplaats element in een buitendijks 
havengebied. Een hellend grasvlak met ruimte voor 
extra waterberging bij zware regenval was voldoende 
geweest en had, met de bijbehorende gradiënten 
en beplantingssoorten een veel spannender 
beeld opgeleverd. Ook de voorgestelde fragiele 
kersenboompjes passen, net als de vijver, beter bij 
een intiem buurtplein dan bij dit entreegebied naar 
de haven.
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INZENDINGEN 3

4 | Expositie van de inzendingen op de Veldacademie.

Acht ontwerpteams met in totaal 25 deelnemers 
hebben een project ingezonden. Het meerendeel 
van de deelnemers is afkomstig van de opleiding 
Bouwkunde aan de TU Delft. Daarnaast zijn in 
mindere mate de Academie van Bouwkunst 
Rotterdam, Van Hall / Larenstein Velp, InHolland Delft 
en Wageningen universiteit vertegenwoordigt. De 
expertise varieert van architectuur en landschaps- en 
tuinarchitectuur tot civiele techniek, sociologie en 
omgevingsmanagement. 

Voor inzending is een strikt format meegegeven van 
drie A1 posters die onder elkaar worden gehangen. In 
volgorde van het juryverslag zijn de inzendingen hier 
gepubliceerd met de teamgegevens en de posters 
zoals ingediend. De eerste poster bevat telkens een 
leeg vlak. In de fysieke versie is hier de maquette 
bevestigd.

Alle inzendingen zijn te vinden op de website van de 
Veldacademie: www.veldacademie.nl

11Inzendingen



 369:  TALENT

TEAM LIJN 72

•	 Marieke Oostveen  
Landscape Architecture, Environmental Sciences 
Wageningen University 

•	 Pieternella Aten  
Architecture, Faculty of Architecture 
TU Delft 

•	 Wout Kruijer  
Architecture, Faculty of Architecture 
TU Delft 

•	 Wendy van der Horst  
Human interaction, Faculty of Arts 
LUC The Hague | Leiden University

 - M
AQUETTE - 
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 040: SLUISJESDIJKPIER: 
HERINRICHTING ENTREEGEBIED 

TEAM RKA

•	 Lianne Klitsie 
Architecture, Faculty of Architecture  
TU Delft 

•	 Bob Robertus 
Architecture, Faculty of Architecture  
TU Delft 

 - M
AQUETTE - 
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 026:  SLUISJESDIJKHAVEN

TEAM K+R

•	 Kristian Spasov 
Urbanism, Faculty of Architecture  
TU Delft 

•	 Ruben Rodenburg 
Urbanism, Faculty of Architecture  
TU Delft

 - M
AQUETTE - 
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 243:  SCHAKELEN TUSSEN STAD 
EN HAVEN

TEAM

•	 Sabine van Andel 
Tuinarchitectuur, Hogeschool van Hall / Larenstein 
Velp

 - M
AQUETTE - 
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 013: KRACHT VAN WIJK EN HAVEN

TEAM STUDIO VINCENT
•	 Robby Smith 

•	 Rico Heijkant 

•	 Rik Holierhoek 

•	 Thom Hoevenaar 

 - M
AQUETTE - 
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 617: SLUISJESDIJK: EEN PLEK 
VOOR IEDEREEN

TEAM

•	 Sara Reijnders 
Landscape and Environment Management, 
Agriculture, Hogeschool Inholland Delft 

•	 Celine Janssen 
Bouwkunde, Faculty of Architecture 
TU Delft 

•	 Martine Rottink 
Civiele Techniek, Faculty of Civil Engineering,  
TU Delft 
 
 

 - M
AQUETTE - 
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 887: PUBLIEKE TAPIJTEN

TEAM MI & JU

•	 Ilana Ginton 
Architecture, Faculty of Architecture  
TU Delft 

•	 Judith ten Kate 
Architecture, Faculty of Architecture  
TU Delft 

•	 Mieke Vink 
Architecture, Faculty of Architecture  
TU Delft 

 - M
AQUETTE - 
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 359: SLUISJESDIJK PIER/PLEIN

TEAM D&T LAB

•	 Todor Keasarovski 
Urbanism, Architecture Faculty 
TU Delft 

•	 Daniel Radai 
Urbanism, Architecture Faculty 
TU Delft
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