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INTRODUCTIE

INTRODUCTIE

Voor u ligt het resultaat van drie jaar werk
aan een nieuwe visie voor het Codricoterrein,
de kenmerkende, gedeeltelijk rijksmonumentale
fabriekspanden aan de Rijnhaven te Rotterdam.

De eigenaar van deze fabriekspanden,
de Rijnhaven Belegging C.V., heeft de
Rotterdamse ontwikkelaar RED Company
in de arm genomen om met de gemeente
te onderzoeken hoe dit fabrieksterrein zorg
vuldig kan worden herontwikkeld om zo
de uitplaatsing van de huidige fabrieks
activiteiten mogelijk te maken. Een unieke
kans om niet alleen de pols van Katendrecht
te completeren, maar de kade van de
Rijnhaven toegankelijk te maken en zo
het Rondje Rijnhaven te laten ontstaan.
Om de uitplaatsing van de fabriek te reali
seren, is er een bepaald ontwikkelvolume
nodig. Samen met de gemeente heeft
RED Company besloten om het maximale
ontwikkelvolume op de Codricolocatie
te onderzoeken met een groep gerenom
meerde architecten: SHoP Architects, Office
Winhov, Delva Landscape en Powerhouse
Company. Crimson Architectural Historians
is gevraagd om te adviseren over de omgang
met het monument. In een reeks work
shops waarin de gemeentelijke afdeling
Stadsontwikkeling actief participeerde,
is er een prachtig en gebalanceerd geheel
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ontstaan dat wij nu als werktitel
'Het Codrico Terrein’ hebben gegeven.
De herontwikkeling op dit terrein bestaat
uit een solitaire toren, een gebouw aan
de kade, een gebouw op het veld naast de
fabriek en uiteraard de fabriek zelf. Zo
ontstaat er een heel nieuwe wereld rondom
de rijksmonumentale fabriek waar ruimte is
voor nieuwe woningen, kantoren, winkels
en horeca.
Aangezien er minder volume op het
Codricoterrein past dan noodzakelijk zal
zijn voor de uitplaatsing van de fabriek,
dient er een locatie aangewezen te worden
om het ontbrekende volume te compen
seren. Hiertoe is als locatie de nieuwe
ontwikkeling op de kop van de Rijnhaven
benoemd.
De Rijnhaven Belegging C.V. heeft vanaf het
begin af aan de visie gehad dat zij graag in
de Rijnhaven een bijzonder gebouw voor
de stad wil realiseren. Aangezien de huidige
fabriek vaarrechten heeft in de Rijnhaven,
heeft de Rijnhaven Belegging C.V. aange
geven deze op te willen geven in ruil voor
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de mogelijkheid een iconisch en bruisend
Maritiem Centrum in de Rijnhaven te
bouwen. Architect Francine Houben van
Mecanoo heeft hier de afgelopen maanden
een spectaculair, publiek toegankelijk icoon
voor ontworpen met als voorlopige naam
‘Het Maritiem Centrum’. Dezelfde initiatief
nemer ontwikkelt en bouwt op dit moment
samen met RED Company het Floating
Office Rotterdam voor het Global Center
on Adaptation in de Rijnhaven.
Het geheel van Het Codrico Terrein met
het Maritiem Centrum samen maakt
een werkelijk unieke ontwikkeling in de
Rijnhaven mogelijk. Een belangrijke stap in
het afmaken van Katendrecht, het realiseren
van het Rondje Rijnhaven en het creëren
van een internationaal aansprekend icoon
in de Rijnhaven.
Met trots presenteren wij u dit resultaat,
RED Company
Powerhouse Company, Office Winhov,
SHoP Architects, Mecanoo,
Delva Landscape
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LEESWIJZER

Het voltooien van het Masterplan Rijnhaven met de transformatie
van het Codricoterrein is van grote betekenis voor Rotterdam. Er
wordt een waardevol gebied toegevoegd aan de stad, de kroon op
de stadsvernieuwing van Katendrecht. Voordat we onze visie voor
de herontwikkeling uiteenzetten, beantwoorden we in dit hoofd
stuk eerst een aantal vragen die dit project aan de Rijnhaven in de
juiste context plaatsen. In dit hoofdstuk zoomen we steeds verder
in op het Codricoterrein, waarbij we kijken naar het verleden, het
heden en de toekomst. De conclusie dient als leidraad voor de visie
waarmee we dit gebied op onovertroffen wijze gaan ontwikkelen.
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ROTTERDAM

K AT E N D R E C H T E N R I J N H AV E N

C O D R I C O FA B R I E K

Hoe laten we de stad op een
aantrekkelijke manier verder groeien?

Wat is er nodig om de stadsvernieuwing
van Katendrecht en het Rondje Rijnhaven
te vervolmaken?

Wat zijn de essentiële elementen van
het gebied voor deze herontwikkeling?
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1.1

ROTTERDAM

Dit is een stad als geen ander. Hier wordt gewerkt aan de
ontwikkelingen van morgen. Veerkracht, innovatie en daadkracht
staan aan de basis van de constante vooruitgang van Rotterdam.

© Claire Droppert
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In de geschiedenis en nu nog steeds, wordt Rotterdam gedreven
door zijn voortdurende verlangen naar vooruitgang

Rotterdam: ooit een vissersdorp en tot de negentiende
eeuw een kleine handelsstad. Dankzij de industriële
revolutie en de opening van de Nieuwe Waterweg ver
anderden de haven en de stad ingrijpend. De uitbreiding
van de haven zorgde mede voor een explosieve groei
van het aantal inwoners van de stad. Aan het einde van
de negentiende eeuw en het begin van de twintigste
eeuw kreeg de stad steeds meer allure en ontwikkelde
zich tot een levendige, internationale stad.

VEERKRACHT

Na de oorlog zorgde de wederopbouw voor nieuwe
impulsen op het gebied van architectuur, concepten die
werden uitgerold en innovaties. Rotterdam kreeg de
naam van werkstad en een stad van tomeloze energie.

VA N V I S S E R S D O R P

H AV E N E N I N N O VAT I E

T O T W E R E L D S TA D

Rotterdam en zijn haven zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De haven breidde zich in de wederopbouw
gestaag uit met de komst van de Botlek, Europoort
en Maasvlakte. De Rotterdamse haven droeg tussen
1964 en 2004 het predicaat grootste haven ter wereld
en is nog altijd de grootste en belangrijkste haven van
Europa. Ook nu wordt niet stil gezeten. De Rotterdamse
haven zet vol in op innovatie. Dagelijks wordt er
gewerkt aan projecten die de haven slimmer, efficiënter,
beter en duurzamer kunnen maken. De ambitie is om in
2030 de meest innovatieve haven ter wereld te zijn.

DAADKRACHT

In de geschiedenis en nu nog steeds, wordt Rotterdam
gedreven door zijn voortdurende verlangen naar voor
uitgang. De stad van het nieuwe, van de metamorfose.
Soms afbreken, maar altijd weer opbouwen. Rotterdam
is ook de stad van optimisme, samen de schouders
eronder. De wil om vooruit te gaan resoneert door de
hele stad. Daadkracht is daarbij essentieel. Deze stad
speelt nooit op safe. Nee, hier worden heel bewust uit
gesproken keuzes gemaakt. Rotterdam toont ambitie en
ontdekt met een open blik de vele mogelijkheden voor
de stad. Een blik gericht op de toekomst die ruimte ziet
voor verbetering. Vooruitzichten waarin steeds meer
sluitstukken verrijzen die Rotterdam compleet maken.
© Guido Pijper

— 26 —

— 27 —

HET CODRICO TERREIN

1 . C O N T E X T & A N A LY S E

A LT I J D I N B E W E G I N G

01
Een zonnige middag
in Het Park

GROTE AANTREKKINGSKRACHT

Rotterdam heeft grote aantrekkingskracht: het is voor
veel mensen de ideale stad om te wonen en werken.
De komende jaren is de vraag naar nieuwe woningen,
kantoren en de bijbehorende voorzieningen groot. De
gemeente heeft opdracht gegeven voor de realisatie van
50.000 nieuwe woningen voor 2040. De grootstedelijke
ontwikkeling biedt prachtige kansen voor bijzondere
hoogbouw. Overal in de stad verrijzen ontwerpen van
internationale allure. Unieke projecten, zoals RISE, de
Zalmhaven en The Sax.

I N N O VAT I E E N E C O N O M I E

Rotterdam is altijd in beweging. Het is dan ook al jaren
een van de meest innovatieve steden van Europa en een
speler op het internationale wereldtoneel. De stad huis
vest bijna 60.000 bedrijven en naar verwachting stijgt
dit aantal met meer dan 4.000 per jaar. Rotterdam is
onder andere de bakermat van gerenommeerde bedrij
ven als Unilever, Coolblue, Nationale Nederlanden, Van
Oord, Robeco en Vopak. Ook internationale bedrijven
weten inmiddels de weg naar Rotterdam goed te vinden.
Een logisch gevolg van de economische bedrijvigheid
en een haven op wereldniveau.

02

Elkaar ontmoeten
bij Annabel
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03

© Iris van den Broek

Het levendige stationsgebied
als entree naar de stad

Rotterdam heeft grote aantrekkingskracht: het is voor
veel mensen de ideale stad om te wonen en werken
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S TA D VA N A R C H I T E C T U U R

02
Het Witte Huis wordt door
velen beschouwd als de
eerste wolkenkrabber van
Europa

01

UITGESPROKEN KEUZES

Als Rotterdam ergens om bekend staat, is het wel de
in het oog springende architectuur. Vooroorlogse
gebouwen, die gelukkig de tand des tijds hebben
overleefd, zijn even bijzonder als moderne iconen
als de Markthal, het Centraal Station en het Depot
Boijmans Van Beuningen. Dat kan alleen in een stad
waar oog is voor uitgesproken ontwerpen en waar
deze ook met veel enthousiasme worden omarmd.
De uitgesproken ambities gelden voor vorm tot mate
riaalgebruik en de creatieve vrijheid is eindeloos.
Rotterdam blijft groeien en is nooit af.

Het karakteristieke Depot
Boijmans Van Beuningen

Uitgesproken statements
worden omarmd in Rotterdam

03

De Erasmusbrug is een
van de onbetwiste
landmarks van Nederland
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Dat in Rotterdam kansen en mogelijkheden worden gezien en benut,
vertaalt zich onder andere naar rijk cultureel aanbod

S TA D M E T
STIJL

De stijl van deze stad is niet in een hokje te stoppen.
Als er dan toch een label op geplakt moet worden, dan
past experimenteel er het beste bij. Hier kan, mag en
ís alles. Niets is te gek. Iedereen mag hier zijn wie hij
of zij wil zijn. Al worden meningen niet onder stoelen
of banken gestoken. Zorg dat je je woordje klaar hebt.
Deze houding zie je terug door alle lagen van de stad.
Er heerst een ander gevoel. Hier komen meer dan 170
nationaliteiten bij elkaar. Dat in Rotterdam kansen en
mogelijkheden worden gezien en benut, vertaalt zich
onder andere naar rijk cultureel aanbod. Festivals,
kleine en grote theaters, toonaangevende musea,
Rotterdam heeft het. Ook op culinair vlak vind je er
de hele wereld. Of je nu voor goede snelle hap gaat
of een diner van een sterren-chef.
© Adriënne Wildeman
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Rotterdam Zuid is een deel van de stad dat bijdraagt aan
het internationale karakter van Rotterdam. Hier vind je
de Rotterdamse mentaliteit van handen uit de mouwen
steken. Van oudsher is de Maas een natuurlijke barrière
met de binnenstad. Om Rotterdam meer een geheel
te laten worden en Rotterdam Zuid bij de stad te
betrekken, vinden er verschillende ontwikkelingen
plaats. Plannen als Feyenoord City, Hart van Zuid,
Maashavenpark en Parkstad geven het stadsdeel
een nieuwe impuls. Rotterdam Zuid wordt daardoor
beter verbonden met de binnenstad, zonder haar eigen
dynamiek te verliezen.

ONTWIKKELINGEN
OP ZUID

02
Feyenoord City voorziet een
verwaarloosd stukje Rotterdam
Zuid van 3.700 woningen,
veel winkels en horeca, met als
stralend middelpunt een nieuw
stadion met 63.000 zitplaatsen.

01

© Iris van den Broek

Zuid wordt steeds beter verbonden met de binnenstad,
waardoor er een stadscentrum op twee oevers ontstaat

Parkstad wordt de mooie
nieuwe entree van Zuid.
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TOEKOMST

Rotterdam heeft de ambitie om de skyline van de stad
verder te verbreden en dat is goed zichtbaar in de toe
komstige projecten. De ambitieuze nieuwbouwplannen
geven Rotterdam een nieuwe identiteit.
Niet alleen de individuele projecten maken het zo
interessant, maar ook de gebiedsontwikkelingen die
daarmee gepaard gaan. Dit is in een aantal delen van
Rotterdam goed te zien: het (oude) centrum, Rijnhaven,
Feyenoord City en Zuidplein. Deze clusters bevinden
zich dan ook steeds meer aan de zuidoever van de Maas,
waardoor ook het zwaartepunt van de stad aan het ver
schuiven is. Er ontstaat een centrum op twee oevers.

De ambitieuze nieuwbouwplannen geven
Rotterdam een nieuwe identiteit
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YLONA

“Rotterdam is voor mij de
mooiste stad van het land”
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1.2

K AT E N D R E C H T
& R I J N H AV E N

Schiereiland Katendrecht, inclusief de Rijnhaven, onderging een
grootscheepse verandering. Van zeemanskwartier met al zijn
verleidingen naar een van de meest gewilde locaties van Rotterdam.

Visualisatie Masterplan Rijnhaven - Gemeente Rotterdam
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VA N P O L D E R N A A R H AV E N
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R I J N H AV E N D O O R D E J A R E N H E E N

Waar nu De Rijnhaven ligt, was het ooit poldergebied
genaamd de Hillegorzen. Het bleef polderlandschap
tussen Katendrecht en Feijenoord tot aan 1887. In
dat jaar werd gestart met de voorbereidingen voor de
aanleg van een haven. Na het uitgraven van deze polder
heeft het gebied van 1895 tot 2020 als grote zeehaven
gediend. De laatste jaren ging het een steeds bescheide
nere rol spelen. Het is tijd voor een nieuwe functie
voor dit bijzondere deel van de stad.

1940

1980
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De ligging op een schiereiland tussen twee grote havenbekkens
waar schepen met vreemdelingen af- en aanvoeren, maakte de Kaap
internationaler en avontuurlijker

K AT E N D R E C H T:
POORT NAAR DE WERELD

Katendrecht, ook wel bekend als de Kaap, heeft een
roemruchte historie achter de rug. Het was in de
negentiende eeuw een geliefd recreatieoord voor rijke
Rotterdammers. Destijds was het een schilderach
tig dorp voor de Rotterdamse elite. De aanleg van de
Rijnhaven en de Maashaven bracht daar verandering in.
Katendrecht werd een havenwijk met een compleet
andere dynamiek. De ligging op een schiereiland tussen
twee grote havenbekkens waar schepen met vreemde
lingen af- en aanvoeren, maakte de Kaap internationaler
en avontuurlijker. De buurt kreeg een internationaal
karakter, onder andere door de grootste Chinese
gemeenschap in Europa.
Het was ook de plek waar de schepen van de Holland
Amerika Lijn vertrokken om de wereldzeeën te bevaren
naar de nieuwe wereld. Vanaf de Rijnkade bij de
San Franciscoloods vertrok elke week een schip naar
Amerika. Deze loods gold tevens lang als grootste loods
ter wereld. Ook ontstonden er landverhuizershotels
op en rond Katendrecht.
— 44 —

— 45 —

HET CODRICO TERREIN

1 . C O N T E X T & A N A LY S E

Katendrecht stond lang bekend als een probleemwijk,
maar nu is er van dit oude karakter van de wijk weinig
meer over. Het is een van de beste voorbeelden van hoe
je een havengebied transformeert naar een woongebied.
De plek van havenarbeid, industrie en vertier heeft
zich ontwikkeld tot een gebied waar het fijn wonen en
recreëren is. Daar is heel wat werk aan vooraf gegaan.
Al in 1975 werd Katendrecht tot stadsvernieuwingswijk
verklaard. Een intensieve, langdurige gebiedsontwikke
ling vanuit de gemeente bracht de gewenste verbetering
van Katendrecht.

S TA D S V E R N I E U W I N G
IN OPTIMA FORMA

Het vrolijke middelpunt van de tegenwoordig gewilde
wijk is het Deliplein. Een plek met een duidelijke
knipoog naar het roemruchte verleden van de wijk.
Zo is er op eigentijdse wijze voortgeborduurd op de
vele cafés en restaurants die het Deliplein rijk was.
Andere voorbeelden van de succesvolle programmering
op Katendrecht zijn de komst van het SS Rotterdam.
Dit legendarische vlaggenschip van de Holland Amerika
Lijn meerde enkele jaren geleden aan en doet dienst
als hotel, theater en congrescentrum. In de bekende
Fenixloodsen is tegenwoordig de succesvolle Fenix
Food Factory. Het Verhalenhuis Belvédère (het voor
malige Bellevue) heeft in het verleden zelfs meerdere
culturele doeleinden gediend zoals een jazzcafé en
worstelarena.

Het vrolijke middelpunt van de tegenwoordig gewilde wijk
is het Deliplein. Een plek met een duidelijke knipoog naar
het roemruchte verleden van de wijk
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D E R I J N H AV E N

De Rijnhaven was een van de innovatiefste havens van zijn
tijd en zorgde er samen met de Maashaven voor dat Rotterdam
uitgroeide tot een wereldhavenstad

P O L D E R S U I T G R AV E N

Het plan voor de Rijnhaven is bedacht door Gerrit
Johannes de Jongh. Deze directeur gemeentewerken
kwam met het idee voor een winterbergingshaven voor
Rijnschepen. Dit wijzigde in de loop der tijd naar een
grote zeehaven. Om de plannen te realiseren werden
eerst grote polders uitgegraven. De aanleg van de haven
duurde van 1887 tot 1895 en met de oplevering werd een
nieuwe grens van Katendrecht vastgesteld.

ONGEKEND GROOT

De haven was met zijn dertig hectare ongekend groot
voor die tijd en kon de diepste zeeschepen faciliteren.
Niet onbelangrijk, want het verkeer van deze zee
schepen nam toe. De Rijnhaven was de eerste grote
transito¬haven van Rotterdam, waar ‘op stroom lossen’,
oftewel overslag van schip op schip, mogelijk werd. De
zeeschepen meerden dan aan boeien, los van de kade.

W E R E L D H AV E N S TA D

De Rijnhaven huisvestte de grootste loodsen van de
wereld met de San Franciscoloodsen van de Holland
Amerika Lijn. Deze loodsen waren bovendien elektrisch,
wat erg bijzonder was voor die tijd. De Rijnhaven was
dan ook een van de innovatiefste havens van zijn tijd.
Samen met de Maashaven zorgde de Rijnhaven ervoor
dat Rotterdam uitgroeide tot een wereldhavenstad.
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R I J N H AV E N
ANNO NU

ONTWIKKELING

De Rijnhaven heeft zijn functie van zeehaven in de
loop der jaren verloren. De enige schepen die nog in
de Rijnhaven varen, komen daar om te laden en lossen
bij de Codricofabriek. Daarbij komt ook dat door de
Rijnhavenbrug het voor de scheepvaart ook lastig is
geworden de haven te betreden.

Rijnhaven transformeert van havengebied
naar een levendig verblijfsgebied

Een kans voor de stad om dit gebied te transformeren
naar een nieuwe functie. Voor Rotterdam een bekende
vorm van ontwikkeling: een transitie van haven naar
stad. Op de Pols van Katendrecht wordt dan ook al flink
aan de weg getimmerd met projecten als Bay House, het
Havenkwartier, een vijfsterrenhotel en de herontwikke
ling van het monumentale pakhuis Santos.
Nadat in de jaren negentig de sprong over de Maas
werd gemaakt met de Erasmusbrug en de ontwikke
ling van de Wilhelminapier na de eeuwwisseling, is
het nu tijd voor de Rijnhaven. De connectie tussen de
Wilhelminapier, de Rijnhaven en Katendrecht op Zuid
zorgt ervoor dat het stadscentrum van Rotterdam zich
straks op twee oevers bevindt.

— 50 —

— 51 —

HET CODRICO TERREIN

1 . C O N T E X T & A N A LY S E

De Rotterdamse havengebieden hebben
allemaal een sterk eigen karakter

VA N H AV E N
N A A R S TA D

Rotterdam staat bekend om haar succesvolle transitie
van havens naar stedelijk gebied. Globalisering vraagt
om een nieuwe verbinding van haven en stad. Zij zijn
meer los van elkaar gaan staan en de havenfuncties zijn
vaak uit de stad verdwenen. Rotterdam is erin geslaagd
verschillende havens te transformeren naar leefbare
woongebieden. Voorbeelden van dit soort transities
zijn: Leuvehaven, Wijnhaven, Entrepothaven en Kop
van Zuid. Op al deze plekken is op een eigen manier een
nieuwe invulling gegeven met een eigen karakter. Deze
verandering werd in gang gezet aan de noordzijde van
de Maas (Wijnhaven en Leuvehaven), aan de kant van
het huidige centrum. In de loop van de jaren verschoof
het richting het zuiden van de stad (Entrepothaven en
Kop van Zuid) en nu is het de beurt aan de Rijnhaven als
voltooiing van deze transitie.
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MASTERPLAN
R O N D J E R I J N H AV E N

Na de ontwikkeling van de Kop van Zuid,
Wilhelminapier en Katendrecht, maakt
de gemeente Rotterdam nu werk van de
gebiedsontwikkeling Rijnhaven met het
Masterplan Rijnhaven, het nieuwe stads
centrum aan de zuidoever.
In dit vooruitstrevende plan krijgt dit
bijzondere gebied de ontwikkeling die het
verdient. De Rijnhaven wordt een ver
nieuwd levendig deel van Rotterdam. Een
deel van de oude haven wordt gedempt
zodat daar nieuwe woontorens en voor
zieningen voor werken, ondernemen en
recreëren worden gerealiseerd. Daarnaast
zal door het dempen van een deel van de
haven, de aanleg van een nieuw park met
een strand tot stand komen.
Plankaart Masterplan Rijnhaven - Gemeente Rotterdam

De karakteristieke vorm van de Rijnhaven
blijft behouden. Deze vorm zorgt er namelijk
voor dat het Rondje Rijnhaven intiem blijft
door onder andere de vele vergezichten. Er
worden drijvende plantsoenen en parken
aangelegd, die de ligging aan het water nog
verder benadrukken. De drijvende parken,
samen met de kades en de Wilhelminabrug,
maken dat er rondom het water een wandel
pad ontstaat. De programmering en functies
kennen een divers karakter.

Visualisatie Masterplan Rijnhaven - Gemeente Rotterdam

De Rijnhaven wordt een levendig gebied met een
zichtbare herinnering aan het verleden en de blik
gericht op de toekomst
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AMBITIES GEBIED

ROTTERDAMS

VOOR IEDEREEN

Het Masterplan voor dit gebied is zonder
twijfel Rotterdams. Een prachtig verblijfs
gebied in een wereldhavenstad. Waar
nautiek en dynamiek hand in hand gaan.
Het is Rotterdams rauw en groots. De
kenmerkende skyline met hoogbouw past
perfect bij het huidige en toekomstige
Rotterdam. Rondje Rijnhaven brengt
de oude en nieuwe identiteit samen.

Hier komt de stad samen. De verschillende
ontmoetingsplekken stellen iedereen in
staat om de verbinding met de ander aan te
gaan. Het stadspark fungeert als plek voor
ontmoeting en ontspanning. Het gebied is
openbaar en toegankelijk voor iedereen.
Een bezoek aan Rondje Rijnhaven kost
niets en er is voor ieder wat wils.
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ROBUUST

HOOGSTEDELIJK

Met de ontwikkeling van het Rondje
Rijnhaven komt de langgekoesterde wens
uit van een stadscentrum op twee oevers.
Een compact en intensief gebied op Zuid
met een mixed use en uitgerust met een
spectaculaire skyline. Het fungeert als een
city lounge en dankzij de actieve plinten is
hier altijd wat te beleven. De TOD richt zich
op het openbaar vervoer, voetgangers en
deelmobiliteit.

Rondje Rijnhaven zal bestand zijn tegen
veranderingen: tijdloos, dynamisch en
flexibel. Klimaatadaptief bouwen zal hier
de norm zijn met drijvende parken,
constructies en gebouwen. De Rijnhaven
geeft op een robuuste manier vorm aan
een nieuwe relatie tussen stad en water.
Het getij wordt meer zichtbaar door nieuwe
en verschillende geleidelijke overgangen
tussen het land en het water. Zwemmen en
het strand maken daar onderdeel van uit.
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HANS

“Ik heb Katendrecht van afstand
zien veranderen. Vroeger kwam ik er
liever niet, maar nu is het een van de
leukste delen van Rotterdam”
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1.3

D E C O D R I C O FA B R I E K

De fabriek neemt een prachtige positie in aan de Rijnhaven.
De plek heeft met zijn havenfunctie nog de ziel in zich van het
oude Katendrecht en is een baken voor Rotterdam.
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De Codricofabriek is met haar industriële en benaderbare
karakter een geliefd onderdeel van de Rotterdamse haven.
Het gevellijnenspel, de kubus, de silo’s en de geschiedenis
maken dat dit complex tot de verbeelding van velen
spreekt. Het is met recht een monument dat behoort tot de
nalatenschap van de hoogtij dagen van de Rijnhaven. De
Codricofabriek herinnert vandaag de dag de stad aan het
havenverleden van de Rijnhaven en het oude Katendrecht.
Een gegeven dat bij de herontwikkeling en transformatie
van het Codricoterrein in ere wordt gehouden. Deze fabriek
vormt de ziel van het terrein en staat daarmee centraal in de
identiteit en de ontwikkeling van het gebied.
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PROJECTZONE

O M S C H R I J V I N G L O C AT I E

De Codricofabriek en het bijbehorende terrein nemen
een prachtige positie in binnen Katendrecht. Gelegen
aan de Rijnkade waar de gemeente Rotterdam het
Rondje Rijnhaven voor ogen heeft. Het gebouw ligt
naast de Fenix Food Factory, vlakbij Deliplein en bij de
nieuwe winkelstraat van Katendrecht, de Bundstraat.
De positionering aan het water biedt onbegrensde
mogelijkheden.
Ondanks dat het gebouw op een prachtige plek ligt,
heeft het nu de onbenaderbare functie van een fabrieks
complex. De kade is op dit moment ontoegankelijk
door de grote kranen en er is geen doorlaat
baarheid. Het fabrieksterrein past niet meer bij het
huidige Katendrecht, als aanlokkelijke locatie voor
Rotterdammers op zoek naar een mooi nieuw huis,
bezoekers en toeristen.
De plek heeft met zijn havenfunctie nog de ziel in
zich van het oude Katendrecht en is een baken voor
Rotterdam. De Codricofabriek is in al haar facetten
een gebouw met ongelimiteerde potentie. De transfor
matie van dit bijzondere complex maakt het Rondje
Rijnhaven compleet.

De transformatie van dit bijzondere complex
maakt het Rondje Rijnhaven compleet
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D E G E S C H I E D E N I S VA N D E C O Ö P E R AT I E V E
M E E L FA B R I E K

De Rijnhaven heeft zwaar te lijden gehad onder de
Tweede Wereldoorlog. Veel loodsen van weleer waren
na het puinruimen niet meer te herstellen en werden
gesloopt. Zo ontstond op de plek van een van de oude
loodsen van de Holland Amerika Lijn een lege plek.
Daar werd eind 1949 de eerste paal voor een nieuw
gebouw geslagen. Het werd een meelfabriek voor de
Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties, afge
kort naar CO-OP. De nieuwe fabriek zorgde ervoor dat
de CO-OP kon moderniseren om zo te kunnen blijven
concurreren.

DE
M E E L FA B R I E K

De nieuwe meelfabriek was de grootste van Europa.
CO-OP was in staat 80 ton meel per etmaal te produ
ceren, wat neerkomt op 1,2 miljoen zakken per jaar.
De meelfabriek werd de nieuwe trots van de CO-OP
en was te zien in reclamecampagnes als symbool van
vooruitgang.

O N T W E R P M E T G E VA R I E E R D G E V E L B E E L D

Het ontwerp van de meelfabriek werd vervaardigd door
architect ir. J.J.M. Vegter. De fabriek werd primair
ontworpen om doelmatig en efficiënt te zijn. Toch werd
er veel aandacht besteed aan de architectonische vorm
geving van het gebouw. De meelfabriek had een over het
algemeen sobere en functionele uitstraling, maar kreeg
ook een gevarieerd gevelbeeld. Dit werd bereikt door
elk segment een andere uitstraling te geven, waarbij
de doelmatige rechte gevels werden doorbroken door
getoogde luifels, uitkragende raamkozijnen en balkons.
Het sobere beton werd aangevuld met zorgvuldig vorm
gegeven details als in baksteenmetselwerk opgetrokken
blindnissen, geglazuurde tegels als dakrandafwerking,
koperen dakbedekkingen en koperen vergaarbakken.
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Ondanks dat de fabriek primair werd ontworpen om
doelmatig en efficiënt te zijn, werd er veel aandacht besteed
aan de architectonische vormgeving van het gebouw
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CODRICO

De huidige Codricofabriek dankt zijn naam aan de
huidige huurder van het pand: het bedrijf Codrico. Dit
is een internationaal productiebedrijf op het gebied van
levensmiddelen en diervoedingsindustrie. Het is het
laatste gebouw dat nog gebruik maakt van de Rijnhaven
voor de aan- en afvoer van goederen.
Een deel van het gebouw is een rijksmonument dankzij
de iconische industriële waarde en de bijpassende
bijzondere architectuur. De groen verlichte kubus op
het dak van de Codricofabriek maakt deel uit van DeliLight, een project over licht en kunst in de openbare
ruimte. De kubus is een bekend fenomeen in de stad
en geeft de fabriek een bijzonder karakter.
De tand des tijds heeft zijn sporen nagelaten op het
fabrieksterrein. Een grootschalige transformatie van
de fabriek brengt de architectonische grandeur van het
oorspronkelijke ontwerp weer terug naar de Rijnhaven.

De Codricofabriek is een gebouw met ongelimiteerde potentie.
Een baken voor Rotterdam en de afronding voor het Rondje Rijnhaven
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1.4
CONCLUSIE

1

2

3

4

ROTTERDAM

K AT E N D R E C H T

R I J N H AV E N

C O D R I C O FA B R I E K

Het stadscentrum op twee oevers
draagt bij aan grootstedelijk gevoel
van deze wereldstad.

De laatste hand aan de stadsvernieuwing
van Katendrecht, zodat het gebied een
kwalitatief hoogstaand geheel vormt.

Om het Rondje Rijnhaven te vervolmaken
is de grootschalige transformatie van het
fabrieksterrein nodig.

De fabriek vormt de ziel van het terrein
en staat centraal in de identiteit en de
ontwikkeling van het gebied.
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2

VISIE
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2. VISIE

Er verrijst een nieuw stadshart op Zuid, met
de Rijnhaven als onvolprezen middelpunt.
Naast de ontwikkelingen rond de Pols van Katendrecht
en het Masterplan Rijnhaven, moet deze visie op
Het Codrico Terrein worden gezien als de voltooiing
van dit bijzondere deel van Rotterdam.
De rijke gebiedshistorie inspireerde ons denken, en de
monumentale Codricofabriek − de ziel van Katendrecht −
vormde het fundament voor ons ontwerp.
Het unieke, industriële karakter van de fabriek was
de inspiratie voor de gehele ontwikkeling van het
gebied. Hierdoor ontstaat er een bezield en subliem
ensemble in vorm en functie, dat het verleden eert
en de toekomst omarmt.
Het Rondje Rijnhaven wordt mogelijk gemaakt.
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2. VISIE

Dankzij de herontwikkeling van Het Codrico Terrein wordt het Rondje
Rijnhaven mogelijk en daarmee is het Masterplan Rijnhaven compleet
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De Rijnhaven als nieuw, levendig stadshart op Zuid. Een verrijkende
bijdrage aan de grootstedelijke allure van de stad
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2. VISIE

De monumentale Codricofabriek − de ziel van Katendrecht −
als inspiratie voor alle ontwikkelingen op het terrein
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Een subliem ensemble in vorm en functie met de monumentale
fabriek als fundament voor het ontwerp
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3

STEDENBOUWKUNDIGE
VISIE
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De ontwikkelingen ten zuiden van de Maas worden dé bekroning
van de Rijnhaven, waarbij actief water, openbare kades en bijzondere
architectuur samen bijdragen aan de grootstedelijke allure
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HET CODRICO TERREIN ALS VERRIJKING
VA N M A S T E R P L A N R I J N H AV E N

Het verhuizen van de fabriek naar faciliteiten elders is de sleutel
om alzijdig de kades van de Rijnhaven voor iedereen toegankelijk te
maken om het Rondje Rijnhaven te verwezenlijken.
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De nieuwe ontwikkeling vormt het sluitstuk van Katendrecht.
Het is een scharnierpunt tussen de Maashaven en de Rijnhaven
en het maakt het Rondje Rijnhaven af.
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K AV E L PA S P O O R T
GEMEENTE

ONTWIKKELRUIMTE CODRICOTERREIN

De ontwikkeling van Het Codrico Terrein kan worden
opgesplitst in vijf delen met ieder hun eigen uitgangs
punten. De monumentale fabriek, het achterliggende
silogebouw en het wandblok vormen samen een ensem
ble als industrie-icoon, duidelijk refererend naar het
havenverleden.

Het Codricoterrein als ensemble dat
refereert aan het havenverleden en zich tegelijkertijd
presenteert als een moderne ontwikkeling

De Toren en het Veldblok zijn specials binnen het
ensemble en wijken af van de stedenbouwkundige
context. Met hun fluide vormen vormen zij een mooie
begrenzing van de ontwikkeling.
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B E E L D B E PA L E N D O B J E C T

WANDGEBOUW

Het silogebouw is een beeldbepalend object dat symbool staat voor
het industriële havenverleden van Katendrecht. De groene kubus,
een duidelijk herkenbaar aspect van het Codricogebouw zal ten alle
tijden zichtbaar moeten blijven vanuit de verschillende richtingen.
Bij sloop en nieuwbouw moet de maat en schaal van het bestaande
gebouw geborgd worden.

De maat en schaal van het wandgebouw moet worden afgestemd op
de Pols en de Rijnhaven-ontwikkeling. Rijnhaven Zuidzijde wordt
vormgegeven door wandgebouwen. De nieuwe ontwikkeling dient
hierop aan te sluiten. Bovenop het hoofdvolume (de wand) mogen
hoogteaccenten worden geplaatst zonder dat ze het zicht vanaf de
Santosstrook dichtzetten. De programmering van de plint moet
zorgen voor een aantrekkelijke en actieve kade.

DE SPECIAL

DE TOREN

De special is een intermediar tussen de kern van Katendrecht,
Fenix I en Codrico. Het gebouw is een verbijzondering van de
openbare ruimte. In schaal en maat sluit het aan op de omliggende
gebouwen. Het gebouw staat los in de ruimte en heeft een eigen
architectuur die het concept van verbijzondering versterkt. Om het
gebouw heen vormen zich routes en zichtlijnen en het historisch
tracé blijft herkenbaar op de locatie.

Het gebouw is een verbijzondering in de reeks wandgebouwen
aan de Rijnhaven. De toren staat vrij in de ruimte en hoeft niet
de rooilijnen van de omgeving te handhaven. Het gebouw heeft
een eigen architectuur passend bij een verbijzondering en een
alzijdige uitstraling. De plint krijgt een aantrekkelijke transparante
uitstraling.
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AANSLUITING BIJ HISTORISCH
K AT E N D R E C H T E N D E P O L S

STEDENBOUWKUNDIGE
UITGANGSPUNTEN

ols

De P

Historisc

h

DOORWAADBAARHEID GEBIED /
C O N N E C T I E R O N D J E R I J N H AV E N

BUND

Op Het Codrico Terrein komen enkele kenmerkende
eigenschappen van Katendrecht samen. Enerzijds staat
de fabriek aan het begin van historisch Katendrecht.
Anderzijds is de zogeheten Pols van Katendrecht al
geruime tijd volop in ontwikkeling en ontstaat er op de
Pols een dicht en stedelijk woonmilieu. Langs de cen
trale assen heeft het een blokkenstructuur gekregen en
langs de kades van de Rijnhaven zal het juist uit lange
wandgebouwen bestaan. Daarnaast is de fabriek zelf
natuurlijk onderdeel van het industriële erfgoed van
Katendrecht zoals de naastgelegen Fenixloodsen.
Op Het Codrico Terrein is het dus van belang om een
aansluiting te vinden met deze verschillende steden
bouwkundige sferen. Dit wordt mogelijk gemaakt door
de ontwikkelvisie als ensemble te behandelen. Zo wordt
de nieuwbouw tussen het fabrieksmonument en het
toekomstige Bay House een wandvolume langs de kade
gecombineerd met erachter drie blokvolumes langs het
verlengde van de Bundstraat.
Aan de andere kant van de fabriek, waar de Brede
Hilledijk overgaat in de Veerlaan, vindt men het
contrast met historisch Katendrecht. Hier staat de

Codricofabriek met haar bakstenen panden en de recent
met woningbouw opgetopte Fenixloods, rondom een
amorfe ruimte. In deze ruimte is gekozen om juist een
vrijstaand, organisch volume te plaatsen als bemid
delaar tussen het historische en het industriële. Door
ruime vertrappingen op het zuiden ontstaan niet alleen
zonnige terrassen op hoogte, maar wordt ook een
aansluiting gemaakt tussen de laagbouw van historisch
Katendrecht en de schaal en proporties van de fabriek.
Dit volume wordt als ‘special’ bestempeld, samen met de
toren aan de oostgrens van Het Codrico Terrein. Beiden
hebben een eigen karakter, maar zorgen ook voor de
verbijzondering van de openbare ruimte eromheen. Zo
markeren de specials zichtassen die dwars staan op de
kades om het contact met het water en Katendrecht te
versterken.
Het ensemble-denken in de combinatie van nieuw en
oud op Het Codrico Terrein versterkt de doorwaad
baarheid van het gebied. Zo ontstaat door de nieuwe
volumes een nieuwe, spannende ruimtelijkheid tussen
de verschillende gebouwen en wordt middels open
plinten en ruime atria ervoor gezorgd dat de ver
schillende projecten verbonden zijn met het maaiveld.
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TOREN EN VELDBLOK ALS SPECIAL

Aan de uiteinden van Het Codrico Terrein staan de
twee specials. Ze markeren enerzijds de ruimte waar
meerdere assen samenkomen en werken daarmee als
bindende volumes tussen Het Codrico Terrein en de
omliggende stad.

WANDBLOK ALS EERBETOON
A A N D E FA B R I E K

In de geest van het naastgelegen fabrieksmonument
wordt het wandblok samengesteld uit zowel horizontale
als verticale volumes. Daarnaast worden de kleurtonen
die terug te vinden zijn in de fabiek doorgezet. met
materialen die even tastbaar zijn, maar hoogwaardiger
in karakter. Zowel volume als materiaal werken dan
samen, zodat de architectuur een hedendaags eerbetoon
wordt van het bijzondere fabrieksmonument.

MARITIEM CENTRUM ALS ACTIVERING
VA N W AT E R

Wat er langs alle kades van de Rijnhaven staat te gebeu
ren is heel bijzonder. Op experimentele wijze heeft de
gemeente getoond dat ze ambitie en visie heeft voor het
versterken van het contact met de Rotterdamse wateren.
Gelegen midden op het water zal het Maritiem Centrum
een bijzonder uitzicht verzorgen waar de stad en haar
contact met het water in een oogopslag kunnen worden
ervaren.
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LANDSCHAP ALS VERBINDEND ELEMENT

De verschillende gebouwen van Het Codrico Terrein
staan op een tapijt van verschillende landschappen en
bestratingen, die subtiel in elkaar overlopen en goed
op elkaar aansluiten. Op deze manier krijgt elk gebouw
een passende aansluiting op het maaiveld die aansluit
bij het eigen karakter van het gebouw. Daarnaast vormt
dit landschap voor een belangrijk verbindend element
binnen de ontwikkelvisie.
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Het ensemble bestaat uit diverse gebouwen die
allen geïnspireerd zijn op de Codricofabriek
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Op het straatniveau is transparantie en doorwaadbaarheid
van groot belang. Met hoge en publiek toegankelijke plinten wordt
dit bewerkstelligd en creëren we een levendig gebied

3. STEDENBOUWKUNDIGE VISIE

EYELINE

4

Het stedelijk silouhet van Het Codrico Terrein voegt zich naar
de omgeving. De positionering van de hoogteaccenten is zo
gekozen dat de toren vanaf verschillende straten in Katendrecht
en omgeving past binnen de omliggende bebouwing.

3
2

1

DOORWAADBARE PLINT
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Z I C H T VA N A F R I J N H AV E N M E T R O S TAT I O N

Z I C H T VA N A F D E L I P L E I N

Z I C H T V A N A F S T I E LT J E S S T R A A T
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Het Codrico Terrein sluit aan bij de Hoogbouwvisie
van de Gemeente Rotterdam, waarin ook Feyenoord
City en Hart van Zuid als belangrijke hoogbouwlocaties
worden aangemerkt. De hoogbouw vormt zich naar het
stedelijk silouhet van de stad. Na de Kop van Zuid en
de Rijnhavenbrug als katalysator van Katendrecht, is de
Rijnhaven klaar om een nieuw stadscentrum te worden
met het water als kloppend hart.

SKYLINE

Z I C H T VA N A F R O T T E R D A M W E S T

Z I C H T VA N A F F E Y E N O O R D C I T Y

CENTRUM

K O P VA N Z U I D
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ROTTERDAM ZUID
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CODRICO TOREN

3. STEDENBOUWKUNDIGE VISIE

MARITIEM CENTRUM

L AT E N S T E I N

Drie paviljoens boven water,
aangevuld met een indrukwek
kende onderwaterwereld met
expositieruimtes

Herwaardering van een monumentaal pand,
aangevuld met enkele moderne, hedendaagse
ingrepen. Publieke functies gemixt met
kantoor/hotel en wonen

Woontoren met een rijke mix aan
appartementen, voorzien van een
publieke plint met horecafunctie

ENSEMBLE

Mixed-use gebouw waar wonen, werken
en ontspannen elkaar ontmoeten in
grote uitnodigende atria
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FONDA

Sierlijk volume met een publieke en
transparante plint met daarboven ruime
appartementen met grote balkons rondom
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IAN

“Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe
ontwikkelingen rond de Rijnhaven.
De Fenix Lofts zijn in ieder geval al een
mooie eerste toevoeging.”
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POWERHOUSE COMPANY
FONDA
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LATENSTEIN

COMPANY

Het Codrico Terrein wordt het sluitstuk van de Rijnhaven.
De architectuur van de verschillende gebouwen op het
terrein kent een hoogwaardige kwaliteit en variëteit die
hierbij aansluit. Een deel van de gebouwen sluit aan bij het
havenverleden en de historische fabriek. Tegelijk zijn er
twee specials voorzien die het terrein op een moderne en
spectaculaire wijze afsluiten.

OFFICE WINHOV

Het geheel is groter dan de som der delen. Het Ensemble
aan de kade is duidelijk geïnspireerd op de fabriek en vormt
samen met Latenstein de robuuste basis van het terrein
gekend door een duidelijke connectie met het verleden.
Fonda werkt als mediator tussen Katendrecht en
Het Codrico Terrein en geeft met zijn sierlijke vormen een
bijzonder karakter aan de omliggende openbare ruimte.
In het water ligt het Maritiem Centrum, als onmisbaar
onderdeel van het Rondje Rijnhaven. De bekroning is
de Codrico Toren, die met zijn imposante hoogte en
bijzondere vertrapping een nieuw icoon wordt in de
ontwikkeling van Rijn- en Maashaven.

MARITIEM CENTRUM
MECANOO

Een rijk materialenpalet, bijzondere vormentaal van de
gebouwen en de combinatie van nieuwbouw en renovatie
zorgen voor een bijzonder stuk stad waarmee een nieuw
hoofdstuk start voor de Rijnhaven.
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4.1

L AT E N S T E I N
OFFICE WINHOV

De Codricofabriek is een ensemble van industriële gebouwen aan
de Rijnhaven in Rotterdam. Het werd na de Tweede Wereldoorlog
gebouwd als de CO-OP meelfabriek. Het behoud van dit cultureel
erfgoed is van belang om de geschiedenis van de Rijnhaven te
bewaren en zichtbaar te houden.
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Schetsontwerp
Codrico Rotterdam
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24 augustus 2020

2

Het complex is cultureel en historisch zeer bijzonder,
waardoor het sinds 2014 grotendeels is aangewezen
als rijksmonument. Wanneer de huidige gebruiker het
complex verlaat, kan net als de Rijnhaven zelf het
ensemble getransformeerd worden.
De structuur van de bestaande gebouwen is als uitgangspunt
genomen bij de selectie van nieuwe functies. Nieuwe
toevoegingen bouwen voort op de stedenbouwkundige en
architectonische kenmerken van de bestaande bouwdelen.

De Codrico fabriek bestaat uit
een ensemble van gebouwen
en gebouwonderdelen.

Foto uit 2015.
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Het terrein wordt openbaar gebied, waarbij publieke
programma’s en een publieke route over het gebouw zorgen
dat dit erfgoed toegankelijk wordt voor Rotterdammers en
andere bezoekers van de Rijnhaven.
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Het fabrieksterrein wordt openbaar gebied,
waarbij nieuwe toevoegingen en ingrepen zich
als vanzelfsprekend in het bestaande voegen
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1948

1954

1969

2020

Het complex is als meelfabriek voor de CO-OP in 1948
ontworpen door architect Jo Vegter i.s.m. ingenieur
A. Aronsohn. Vegter is opgeleid met de principes
van het Traditionalisme van de Delftse School,
maar gedurende zijn carrière werd zijn werk steeds
moderner. Blijvend zijn een consistente maatvoering,
harmonieuze proporties, met een zorgvuldige
detaillering en materiaalafwerking.
De meelfabriek was zijn eerste grote opdracht. Het
gebouw werd ontworpen als omhulling voor de meest
efficiënte opstelling van de machines benodigd voor
het productieproces, met de mogelijkheid dit in de
toekomst uit te kunnen breiden aan de zuidzijde.
Daardoor is het een bijzonder geheel van tradionele
kenmerken en functionele motieven geworden.

De meelfabriek bestaat uit een silogebouw en een
molengebouw aan het water. Aan de oostzijde kwamen
de grondstoffen binnen en na bewerking in het
middendeel, de malerij, verlieten ze via de bloemsilo's
van het magazijn aan de westzijde het gebouw.
In het bouwdeel bovenop het magazijn situeerde zich
een dienstwoning, kantoor en laboratorium.

Omstreeks 1964 werd door Jo Vegter ook aan
de zuidzijde een uitbreiding ontworpen. In het
verlengde van de bestaande silo's werd dit enorme
silogebouw in 1969 voltooid. Het silogebouw bestaat
uit een hexagonale (zeshoekige) structuur, met aan
de noordzijde een separaat trappenhuis waar het
beeldbepalende machinehuis (de kubus) op staat.
Het gebouw is zichtbaar uit een andere tijd, maar de
volumeopbouw volgt de logica van het monument aan
de waterzijde.
De materiaalkeuze en de detaillering van het gebouw
zijn moderner dan het monument. Baksteen en
decoratieve balkons ontbreken. Het gebouw is daarmee
eerder brutalistisch dan traditioneel.

In 1973 werd de fabriek verkocht en onderdeel
van de onderneming Latenstein en 1978 opnieuw
verkocht. Sinds de jaren negentig is de meelfabriek
in gebruik door Codrico. De meeste delen van het
complex zijn nog altijd in gebruik door Codrico voor
de productie van halffabricaten voor de voedsel- en
veevoederindustrie. Het bedrijf bewerkt daarvoor mais,
granen en andere landbouwproducten. De gebouwen
zijn grotendeels nog in originele staat. Wel is sprake
van achterstallig onderhoud.

Verschillende onderdelen van het productieproces
krijgen zowel in het molengebouw, als in de silo's, een
eigen bouwdeel met eigen gevelexpressie en wordt er
een ritme van open en gesloten volumes gemaakt. Zowel
aan west- als oostzijde is het ensemble beëindigd met
een 'toren'.

M O N U M E N TA L E W A A R D E R I N G

Silogebouw 1969
Silogebouw 1954
1948

1954

Molengebouw 1954

1969

beeldbepalend
rijksmonument

2020
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NIEUWE TOEVOEGINGEN
EN PROGRAMMA
appartementen

5

publiek toegankelijk dak

appartementen
culturele functie

2
2

appartementen

1

hotelkamers of kantoren

4
hotelkamers of kantoren

4
4

3
ruimte voor commerciële functies en
entree met lobby van de appartementen

4

publiek toegankelijke koppen van het
molengebouw met horecafuncties

PROGRAMMERING

LEGENDA

Na zorgvuldige analyse van de bestaande gebouwen
zijn we tot een programma gekomen dat optimaal past
binnen het bestaande ensemble. Deze herbestemming
heeft een minimale impact op de waardevolle aspec
ten van het ensemble. De nieuwe invullingen van het
complex zijn een mix van verschillende functies: wonen,
werken, horeca, cultuur en hotel. Met deze functies
willen we de kenmerken van het bestaande gebouw
en de relatie tot de openbare ruimte versterken.

1: nieuwe uitbreiding op het dak van het
molengebouw (1954)
2: nieuwe verbindende bruggen, op de
oorspronkelijke locatie en volgens het
principe van de originele bruggen
3: nieuwe entree, met gelijke vorm als de
bestaande entree
4: uitbreiding en renovatie van de
bestaande openingen
5: nieuw appartementengebouw, met
dezelfde contouren en massiviteit als
de oorspronkelijke silo ’69
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The High Line in Manhattan, New York,
als referentie voor een publiek toeganke
lijke route door de stad heen en bestaande
infrastructuren.

PUBLIEKE ROUTE
D O O R H E T I C O O N VA N

RO

ND

JE

RIJ

NH

AVE
N

D E R I J N H AV E N

De activering van de publieke ruimte
in de Rijnhaven en van het monumentale
ensemble door een passende en zorg
vuldige herbestemming.
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Het terrein rond de voormalige fabriek zal openbaar
worden, waardoor het Rondje Rijnhaven mogelijk
en versterkt wordt. Ook zal de waterkant via zijstra
ten vanaf de Brede Hillendijk en Veerlaan bereikbaar
worden voor de buurt. Daarom zijn publiek toeganke
lijke functies op beide koppen van het molengebouw
geplaatst en is een vrij toegankelijke route over het dak

en door het ensemble heen bedacht, waaraan
horecafuncties gekoppeld worden. Uiteraard willen
we het beeldbepalende motorhuis (de kubus) en
de prachtige trap ernaartoe toegankelijk maken.
Het silogebouw uit 1954 is het best gebaat bij een
cultureel programma en wordt dus ook toegankelijk.
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03

REFERENTIES

Op deze pagina zijn een aantal voorbeelden
van publiek toegankelijk programma's in of
op een bestaand gebouw samengebracht.

Het Silogebouw uit 1954 krijgt
een culturele bestemming.

02

Op het dak van het Molen
gebouw kan een bijzondere
plek gecreëerd worden.

01

Publiek toegankelijk programma
op de koppen in de plint van het
Molengebouw.

Iedereen kan de fabriek
van dichtbij bekijken

04

Vanuit het glazen Motorhuis
is een prachtig uitzicht
gegarandeerd.
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LEGENDA
C

entree appartementen

Het Molengebouw:
a: horecafunctie
b: lobby en vergaderruimtes voor het
hotel of bovenliggende kantoren
d

±0

e

Silogebouw '54:
c: publiek toegankelijke functies zoals
tentoonstellingsruimte, culturele activiteiten

P L AT T E G R O N D

Silogebouw '69:
d: entree met lobby en postbussen voor de
appartementen
e: ruimte voor commerciële functies
zoals winkels

BVO:
1069,79 m2

e

Silogebouw '69

Trappenhuis met kubus:
f: publiek toegankelijke entree met
oorspronkelijke trap naar de kubus op
de bovenste verdieping
g: entree voor de appartementen
±0

entree ondergrondse fietsenstalling

-2700

g

f

±0

Silogebouw '54

Trappenhuis met kubus
BVO:
234,91 m2
BVO:
263,64 m2

c

entree
appartementen

entree kubus met publiek
uitkijkpunt

±0

+1150

±0

+1850

a
a

+1850

+1850

Het Molengebouw

±0

b
A

a

A

BVO:
1060,76 m2

+1850

+1850

+1150
±0

±0

±0

+1150

C

entree hotel/kantoren
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entree hotel/kantoren
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Wandelen langs het industrieel
verleden van Katendrecht
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HET MOLENGEBOUW

Aan de kade staat het langerekte molengebouw. Het gebouw bestaat
uit meerdere bouwdelen, die ieder een bepaald onderdeel van het
productieproces omhullen.
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BOUWDELEN

D E R U W E TA R W E S I L O

DE MALERIJ

HET ZAKKENMAGAZIJN

DE PERSONEELSOPBOUW

Aan de oostzijde bevinden zich de ruwe tarwesilo's. Het
is een gesloten betonvolume met daarin twaalf silo's
voor de opslag van ruwe tarwe. Boven en onder de silo's
zit een open ruimte om het graan in of uit te nemen. Dit
is waar de raamopeningen zich bevinden in het gebouw.
De gevel bestaat uit beton afgewerkt met een opgespo
ten bitumenlaag en een fijne grind laag.

Dit langgerekt hoofdvolume van slechts acht meter diep
was bestemd voor het reinigen en malen van het graan.
Het bestaat uit een betonskelet, waarbij de noordzijde
is ingevuld met glas in betonnen kozijnstijlen en zwart
geschilderde betonnen borstweringen. Aan de zuid
zijde zijn de vlakken ingevuld met metselwerk en een
te openen raam op gelijke positie als de noordzijde. De
verdiepingshoogtes zijn bovenin het gebouw steeds
hoger. De oorspronkelijke houten vloeren werden door
de jaren heen vervangen door zwaluwstaart betonvloe
ren. Er is ook een souterrain waar zich nog steeds de
personeelsruimtes voor de fabrieksmedewerkers bevin
den. In dit volume, alleen zichtbaar in de gevel aan de
zuidzijde, bevinden zich ook de bloemsilo's.

Aan het einde van de productielijn werden de producten
verpakt en opgeslagen tot ze per boot of vrachtwagen
naar een volgende bestemming werden gebracht. Iedere
verdieping in dit gebouw moest wel 1250 kg/m2 kunnen
dragen. Net als de ruwe tarwesilo is het een vrij gesloten
betonnen gebouw, hoewel er wel meer raamopeningen
zijn. Ook hier werd de gevel afgewerkt met opgespoten
bitumen. Op de begane grond, aan de westzijde, werd
een grote betonluifel aangebracht waar een vrachtwa
gen onder kon staan. Een trapje met een sierlijke luifel
erboven geeft aan de zuidzijde toegang tot het trappen
huis naar de personeelsopbouw.

Vermoedelijk als markante beëindiging van de totale
compositie wordt, net als het motorhuis op het silo
gebouw, bovenop het zakkenmagazijn een volume
geplaatst dat bestaat uit een 'open' betonskelet.
Hier bevonden zich op de achtste verdieping een
woning, op de negende verdieping kantoren en een
laboratorium en op de tiende verdieping een kantine
voor stafmedewerkers. Er is een bijzondere muurschil
dering op de kantoorverdieping terug te vinden en
een fraaie trap. De trap loopt door tot het dak(terras),
waarbij de hoge kenmerkende dakrand als balustrade
fungeert. Veel kozijnen en indelingen van dit bouwdeel
zijn niet meer origineel.

Open ruimte onder ruwe
tarwesilo's

Gevelfragment van de malerij

Zuidwestzijde van het
zakkenmagazijn

Muurschildering in
de personeelsopbouw
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BVO:
986,88 m2

C

PROGRAMMA

Na zorgvuldige analyse zijn voor het
molengebouw twee scenario's mogelijk
qua programmatische invulling:

plattegrond optie kantoor

HERBESTEMMING ALS
HOTEL OF KANTOOR

BVO:
986,88 m2

C

plattegrond optie hotel

±0

Referenties die de sfeer en
kwaliteiten van de herbestem
de ruimtes verbeelden.

+1150

Hotel
In het algemeen zorgen de gesloten gevels
op het zuiden, de onwenselijkheid van
balkons en vrij gesloten ruimtes in het zak
kenmagazijn ervoor dat het hoofdvolume
minder geschikt is voor de integratie van
appartementen. Voor hotelkamers daaraan
tegen zijn geen buitenruimtes nodig en is de
huidige oriëntatie op het noorden juist goed,
zeker in combinatie met het uitzicht op de
Rijnhaven. Het zal in dit geval gaan om een
boetiekhotel met ca. 70 ruime kamers. De
lobby van het hotel zal op de begane grond
gelegen zijn met een bar of restaurant op
het dak.
Het souterrain leent zich goed voor 'back of
house' voorzieningen als personeelsruimte,
kantoor en opslag.
Het voordeel van dit programma is dat het
zeer toegankelijk is binnen de bestaande
structuur, maar het vergt wat aanpassingen
aan het gebouw.

±0

Kantoor
De lange ondiepe hoge ruimtes, met glas
op het noorden, zijn perfect voor het inte
greren van kantoren. Hiervoor zijn weinig
aanpassingen aan het monument nodig en
met de juiste inrichting kan de openheid van
deze verdiepingen behouden blijven. Het
zakkenmagazijn is het enige vrij gesloten
bouwdeel voor standaard kantoorfunctiesn,
maar kan zeker geïntegreerd worden. Op het
dak zal ook in dit scenario bij voorkeur bar/
restaurant gelegen zijn. De mate van toegan
kelijkheid zal afhankelijk zijn van het type
kantoorgebouw.

+1850

+1850

+1850
±0

BVO:
1060,76 m2

+1850

+1850

+1150
±0

±0

±0

+1150

C

begane grond
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DOORSNEDE

De koppen van het gebouw worden geactiveerd met een
publiek toegankelijk programma en de rest van het gebouw
heeft de ideale indeling voor een hotel- of kantoorfunctie

hotelkamer/kantoor

technieken

bar/restaurant

speciale ruimte

hotelkamers/kantoren

speciale ruimte

receptie

lobby

circulatie

circulatie

horecafunctie

horecafunctie

back of house
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Axonometrie herbestemming
Molengebouw
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GEVEL 1

GEVEL 2

Ook het zakkenmagazijn zal gerenoveerd
worden. Op de begane grond zijn reeds
oorspronkele grote openingen aanwezig,
maar deze zijn door de jaren heen dicht
gezet en deze zullen we opnieuw openen.
Het ontwerp van de buitenruimte zal
zorgen voor een goede aansluiting met het
maaiveldniveau.
De opbouw zal t.b.v. de woningen van
nieuwe, doch passende kozijnen worden
voorzien. Deze kozijnen werden door de
tijd heen vervangen en wij stellen voor de
oorspronkelijk ontworpen kozijnen van
Vegter terug te brengen volgens de archief
tekeningen uit 1948.

R E N O VAT I E E N T R A N S F O R M AT I E

Het molengebouw zal gerenoveerd worden
en oorspronkelijke details, materialen en
kleuren zullen hersteld worden. Voor de
herbestemming zijn ook, met name in de
plint, aanpassingen nodig om het gebouw
beter toegankelijk en uitnodigend te maken.
Dit geldt voornamelijk voor de plint van de
ruwe tarwesilo en het transformatorhuisje.
Op het dak wordt een nieuw volume toe
gevoegd dat qua vorm en volumeopbouw
vergelijkbaar is met de bestaande gebogen
schaaldakjes van het transformatorhuisje.
Het nieuwe volume is door de vorm en
stalen materiaal passend bij het bestaande
gebouw ensemble.

Balkons aan de zijgevel, de rechter zijgevel
op naastgelegen tekening, werden ook
gesloopt. Het is belangrijk in de plasticiteit
van het ensemble deze rijke gevelelementen
terug te brengen.

De bijzondere zwart stalen kozijnen
blijven in elk scenario volledig bewaard
en thermische prestaties van het geheel
worden opgelost met het toevoegen van
achterzetramen.

De relatie tussen de kleine raamopeningen
en de grote ramen zijn waardevolle elemen
ten die we bij de herbestemming zullen
bewaren.

01
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B E S TA A N D M E T S E LW E R K ,
B E T O N E N S TA A L

Het bestaande ensemble bevat een reeks
hoogwaardige materialen die we in ere willen
herstellen waar nodig. Het is ook de basis voor
de nodige uitbreidingen en nieuwe toevoegingen.

N I E U W S TA A L E N B E T O N

Met respect voor de bestaande elementen
van het ensemble voegen we nieuwe beton
nen en stalen bouwdelen toe. De kleur,
textuur en en afwerkingen van het beton
komt voort uit nauwkeurige analyse van de
bestaande silogebouwen. Het nieuwe staal
heeft dezelfde donkere en lichte kleur als
de bestaande kozijnen die in het ensemble
terugkomen.

HOOGWAARDIG
M AT E R I A A L

01
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SILOGEBOUW ’54

De graansilo's met elevatorhuis vormen een zeer karakteristiek
bouwwerk. De ronde hoge silo's zijn duidelijk herkenbaar. Bovenop
de elevatortoren staat een motorhuis, als baken in de compositie aan
de oostzijde van de fabriek.
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BOUWDELEN

NEGEN RONDE SILO'S

ELEVATORHUIS

PLINT

Op een rechthoekige onderbouw staan negen ronde
betonnen silo's, elk met een diameter van vier meter.
Deze zijn aan de buitenzijde zeer herkenbaar en daar
door is het een zeer bijzonder gebouw.
De bovenste verdieping is in de plattegrond geheel open
gehouden omdat vanaf daar het graan in de silo's gestort
werd, wat van buitenaf niet zichtbaar is. Hier was ooit
een groot venster, maar dat is vervallen toen de silo's uit
1969 hier tegenaan gebouwd werden.

Het elevator- en trappenhuis zit aan de noordzijde
van het gebouw, zodat de silo's op termijn uitgebreid
konden worden naar het zuiden.
Het elevatorhuis bestaat uit een betonskelet met met
selwerk vlakvullingen. Aan de westzijde zijn, ter hoogte
van de trappen, glasinvullingen toegepast. Bovenop het
gebouw staat het motorhuis met de motoren die het
graan omhoog kunnen brengen. Dit is een kubusvormig
betonskelet ingevuld met glas.
Daarmee is dit silogebouw even hoog als het perso
neelsopbouw aan de westzijde van het molengebouw
en wordt aan beide zijde het ensemble beëindigd met
een 'toren'.

De plint is een rechthoekig volume, dat weer bestaat
uit een betonskelet met metselwerk invullingen. In
deze metselwerkvlakken zaten oorspronkelijk vierkante
raamopeningen.
Aan de oostzijde, bij de straat Rijnhaven Zuidzijde,
is later helaas een extra transformatorruimte tegen
het gebouw aan gebouwd van metselwerk.
Van binnen is de plint een open ruimte met als plafond
de kenmerkende openingen van de silo's.

— 158 —

— 159 —

HET CODRICO TERREIN

4. ARCHITECTUUR

01

Door het maken van nieuwe sparingen
en vloeren kan een ruimtelijk spectacu
laire interieur ontstaan voor culturele
programma's.

Het silogebouw uit 1954 krijgt
een culturele invulling

02

Onderin de silo is een grote
open ruimte die gebruikt kan
worden als ontvangstruimte.

REFERENTIES

Wereldwijd zijn verschillende goede voor
beelden te vinden, waarbij silogebouwen
een culturele invulling gekregen hebben.

03
Het specifieke karakter van
het gebouw zorgt ervoor dat
kunst op een intieme manier
beleefd kan worden.
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Fondazione Prada in Milaan, door OMA, als
voorbeeld van een culturele herbestemming en
versterking van bestaand industrieel erfgoed.

EEN RIJK ENSEMBLE

Het unieke van dit ensemble van fragmenten
is dat ze door deze zorgvuldige herbestem
ming niet zullen versmelten tot één enkel
beeld, waarbij het ene deel de andere gaat
domineren. Nieuw en oud, horizontaal en
verticaal, breed en smal, licht en donker,
open en gesloten, dat zijn de waardevolle
aanwezige contrasten die het scala aan
tegenstellingen bepalen van dit ensemble.
Door de ruimtelijke kwaliteiten van deze
functionele architectuur en het introduce
ren van variabelen, zal de complexiteit van
de architectuur een onstabiele, open pro
grammering bevorderen, waarbij cultuur
en architectuur elkaar uitdagen.
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SILOGEBOUW ’69

In 1969 werd een enorme graansilo gebouwd. Op dat moment was
dat het hoogste bedrijfsgebouw van Rotterdam. Het is nog altijd
beeldpalend en het motorhuis bovenop is een icoon. Bijzonder is
de vorm die voort komt uit de hexagonale silo's en het feit dat het
volledig uit beton, staal en glas gebouwd werd.
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79 silocellen

ELEVATORTOREN

E L E VAT O R / M O T O R H U I S ( D E K U B U S )

In de jaren zestig werd het noodzakelijk de graanop
slagcapaciteit te vergroten. In het ontwerp uit 1954 was
reeds rekening gehouden met een toekomstige uitbrei
ding, maar dat plan omvatte niet voldoende capaciteit.
Hierdoor werd een nieuw plan gemaakt voor een enorm
bouwwerk van wel 65 meter hoog met 79 hexagonale
silo's (42 meter hoog) waardoor een honingraatstructuur als plattegrond ontstond. Deze structuur is
bepalend voor de vorm en uitstraling van het gebouw.
Het geheel is volledig gebouwd van beton, staal en glas.

Tegen de silo's aan, met eigen constructie, staat het ele
vatorhuis. Hierin bevinden zich de schachten waardoor
het graan omhoog werd gebracht, een lift en een specta
culair trappenhuis met hexagonale plattegrond.
Op iedere verdieping was ook ruimte voor aanvullende
installaties aanwezig die reeds verwijderd zijn.

Bovenop de elevatortoren staat het motorhuis. Dit is het
meest iconische en beeldbepalende onderdeel van het
Codrico emsemble. Het is een kubusvormig volume dat
lijkt te zweven door een uitkragende constructie. Deze
constructie is van beton, maar de gevel bestaat groten
deels uit glazen puien met een vierkant raster.

BOUWDELEN

Vanuit verschillende posities buiten Katendrecht is het
volume een opvallende verschijning, zeker omdat het in
de avond groen verlicht is.

In de plint is wederom een open ruimte aanwezig. De
gevel van de plint heeft, net als bij het silogebouw uit
1954, een luifel, maar heeft een prominentere vorm en
de dichte gevelvlakken zijn hier van beton. De bovenste
verdieping is ook een open ruimte, maar deze bestaat
uit een staal constructie, een betonnen luifel rondom en
terugliggende volledig glazen gevel.
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A N A LY S E B E S T A A N D E E N
NIEUWE TOEVOEGINGEN

(2)

(1)

TO E V O E G I N G VA N

Bestaande situatie in 1954

EEN NIEUWE LAAG

(3)

Deze architecturale elementen zijn onder
meer zichtbaar in het molengebouw van
1948 op de kop aan de westzijde (1), in het
silogebouw uit 1954 met het motorhuis (2),
alsook in de uitbreiding van de silo uit 1969
in relatie tot het kubusvolume bovenop (3).
Binnen de transformatie van dit gebied zien
we de kans om een extra laag toe te voegen,
bovenop het oorspronkelijke silogebouw
uit 1969.

(1)

(2)

Zoals zichtbaar op de gevelanalyse gaat per
bouwdeel in het ensemble door Vegter de
gevel over van een open naar een gesloten
volume en een sprong in de gevel. Vegter
creëert hiermee een bijzondere gelaagdheid
in het ensemble, waarmee ook de relatie tot
de bijbehorende functies werd versterkt.
Dit is een belangrijk gegeven om de nieuwe
uitbreiding vorm te geven binnen het te
respecteren ensemble.

Deze nieuwe toevoeging reflecteert het
nieuwe leven en de functie die geïntegreerd
wordt binnen de bestaande fabrieksetting.
Steeds met respect voor het oorspronkelijk
functionele ensemble.

Bestaande situatie in 1969

Belangrijk bij deze toevoeging is om het
kubusvolume steeds zichtbaar te houden,
vanuit verschillende plekken en zichtlijnen
in Rotterdam. De fabriek is een bekend
onderdeel van de skyline van Rotterdam,
met name door een grote kubus op het dak
die 's nachts heldergroen verlicht is.

Maquette van het ensemble
(3)

(2)

(1)

Toekomstige situatie

Analyse van de bestaande gevels, hoogtes en
optoppingen van het ensemble, waarbij de
nieuwe toevoeging op de locatie van het silo
gebouw uit 1964 zorgvuldig ontworpen werd
om binnen deze bestaande situatie te passen.
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Deze nieuwe toevoeging reflecteert het nieuwe leven en
de functie die geïntegreerd wordt binnen de bestaande
fabrieksetting. Steeds met respect voor het oorspronkelijk
functionele ensemble
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ROBUUST WONEN

De karakteristieke en robuuste vormge
ving van het silogebouw uit 1969 heeft
een enorme rijkheid die ook in het nieuwe
ontwerp van het appartementsgebouw
zichtbaar blijft. Dit zowel in materialiteit als
vorm van het bouwdeel.
Door deze nieuwe woonfunctie creëeren
we openingen in de gevel die het mogelijk
maken om de massiviteit van het geheel te
bewaren.

A P PA R T E M E N T E N

We hebben uitvoerig onderzocht of we de
bestaande buitenschil van het silogebouw
konden bewaren, maar dit bleek een zeer
complexe ingreep te worden. Daarom
hebben we er voor gekozen om met dezelfde
contour en vergelijkbare eigenschappen
terug te bouwen.
Het terugbouwen doen we aan de hand van
betonnen elementen die laten zien dat het
gebouw opnieuw wordt opgebouwd, met
een nieuwe functie en met respect voor de
sterke en massieve uitstraling die Vegter
steeds nastreefde.
Kijkend naar de optoppingen van Vegter
in het ensemble, waarbij nauwkeurig
overgegaan wordt tussen open en dichte
bouwdelen, is ook dit gebouw ontworpen.
De plint bevat de publiek toegankelijke func
ties, zoals winkels, met appartementen in de
rest van het volume.

Het nieuwe appartementsgebouw is een
belangrijk onderdeel binnen de uitbreidin
gen van Het Codrico Terrein.
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C

C

C

DE WOONSILO

Appartementen silogebouw (1969):
Zoals zichtbaar in het ontwerp en de
plattegronden volgt het nieuwe apparte
mentsgebouw de huidige contouren van het
silogebouw uit 1969.

BOV buiten:
147,64 m2
±0

BVO:
1.069,79 m2

BVO:
796,21 m2

Het centrale trappenhuis en circulatieruimte
in de plint zijn ontworpen als referentie
naar het oorspronkelijke trappenhuis van
Vegter. Dit geeft een zeer monumentale trap
en vormentaal.

BVO:
441,82 m2

De woningen in het middendeel van het
gebouw zijn ontworpen met een teruglig
gende gevelschil, waarbij in de buitenste
gevelschil monumentale openingen over
verschillende verdiepingen doorlopen.
Dit ontwerp laat toe om buitentruimtes te
creëren die verspringen per verdieping en
daardoor ook dubbel hoog worden. Dit ver
sterkt de ervaring en refereert opnieuw naar
de monumentale gevel van de oorspronke
lijke silo structuur door Vegter.

±0

-2700

BVO:
166,25 m2

BVO:
234,91 m2
±0

BVO:
234,91 m2
BVO:
263,64 m2

BVO:
231,99 m2
±0

begane grond

plattegrond appartement
in het voormalige silo-volume

De 'kroon' van het appartementsgebouw
is ontworpen met afstand tot de bestaande
kubus of voormalige motorhuis. De appar
tementen in dit volume zijn ook hierdoor
voorzien van balkons op alle open hoeken
van het gebouw.

plattegrond appartement
in de optopping

Onderstaande voorbeelden tonen de unieke
en kwalitatieve woonruimtes die gecreëerd
kunnen worden.

W O N E N I N C O M B I N AT I E
M E T C U LT U R E L E E N
PUBLIEKE FUNCTIES

Trappenhuis machinekamer:
Dit gebouw werd ingevuld met een
combinatie van een appartement op alle ver
diepingen, een publiek toegankelijke plint
die toegang geeft tot de monumentale trap
van Vegter die tot het kubusvolume loopt
op het dak. In de kubus komt een horeca
functie te zitten met een untiek uitzicht op
de Rijnhaven en het ensemble.
Silogebouw 1954:
Deze silo is de ideale ruimte voor kunst
en cultuur. De ronde vormen van de silo's
blijven intact en enkel binnenin worden
de ruimtes aan elkaar verbonden, waardoor
de monumentaliteit voelbaar wordt.
De plint en bovenste verdieping van het
motorhuis bieden ruimte voor publiek
toegankelijke functies.
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Axonometrie herbestemming
en nieuwbouw silogebouwen

HET CODRICO TERREIN

De Codricofabriek is een bekend onderdeel van de skyline
van Rotterdam, met name door de grote kubus op het dak van
het silogebouw die 's nachts heldergroen verlicht is
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Stedenbouwkundige analyse van de belangrijke
zichtlijnen in de Rijnhaven van Rotterdam op de
Codricofabriek.

LEGENDA

Overzicht standpunten

1

2

3

4

5

1: zicht vanuit de Maashaven Zuidzijde
2: zicht vanuit de Maashavenstraat
3: zicht vanuit de Antoine Platekade
4: zicht vanuit de Tillemakade
5: zicht vanuit de Rijnhaven Zuidzijde
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appartementen

EEN ENSEMBLE IN
R E L AT I E M E T W AT E R

speciale ruimte

culturele ruimte

speciale ruimte

appartementen

publiek toegankelijke plint

commerciële ruimte
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horeca
functie
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Een weloverwogen renovatie,
restauratie en uitbreiding van het
Codrico-ensemble, waarbij bestaande
kwaliteiten het uitgangspunt zijn
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JORG

“Wanneer je het over de groene
kubus hebt, dan weet iedereen in
Rotterdam wat je bedoelt”
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4.2

HET ENSEMBLE
POWERHOUSE COMPANY

Het Ensemble staat naast Latenstein, de huidige Codricofabriek, een
rijksmonument. Complementair aan dat rijksmonument volgt een
ensemble met een tijdloos karakter, maar in de geest en ambitie van
een Rotterdam dat naar de toekomst kijkt.
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MASSADIAGRAMMEN

WAND

HOOGTEACCENTEN

Vanuit de stedenbouwkundige uitgangspunten wordt
uitgegaan van een serie nieuwbouwschijven langs
de zuidelijke kade van de Rijnhaven met een hoogte
van 40 tot 42 meter. Door deze hoogte ontstaat
een groot verschil tussen de nieuwbouw zoals Bay
House en de schaal van de fabriek. Het wandvolume
van Het Ensemble gaat daarom uit van een lagere
schouderhoogte die meer gerelateerd is aan de fabriek.

Door heel Katendrecht, zowel in de bestaande bouw
als in de nieuwbouw, zijn hoogteaccenten te vinden in
allerlei schalen van groots naar klein. Met de dichte
blokkenstructuur van de Pols aan de ene kant en de
verticale volumes van de fabriek aan de andere, is het
logisch om compositie van de volumes zoals dat bij de
fabriek te vinden is op een hedendaagse manier terug
te laten komen in de vorm van hoogteaccenten in de
volumeopbouw van Het Ensemble.

DOORZICHT

AT R I A

Door de hoogte van het wandvolume te verlagen ontsaat
er niet alleen een betere aansluiting met de bestaande
fabrieksgebouwen, maar wordt er ook meer doorzicht
gecreëerd voor de nieuwe ontwikkelingen in de Pols
van Katendrecht. Hier wordt uitgegaan van het zoge
naamde 'tribune concept' waarbij de ontwikkelingen
langs de noorzijde van de Brede Hilledijk relatief hoger
zijn dan de ontwikkelingen langs het water.

Door af te wijken van enkel een schema van schijven
parallel aan de Bundstraat en de kade zoals te zien bij
Bay House, wordt ruimte geschapen voor twee hoogste
delijke atria die voor een dynamisch en doorwaadbaar
straatprofiel zorgen. Dit zorgt zowel voor een verrijking
van publieke binnen- en buitenruimtes, als een betere
relatie met het water.

O N D E R D E E L VA N WA N D G E B O U W E N

A A N S L U I T I N G B I J FA B R I E K

Het stedenbouwkundig plan van de gemeente bestaat
uit een serie schijfvormige volumes langs de zuid
kade van de Rijnhaven. Hiermee sluit de vormentaal
langs de kade aan op haar historische verleden; ook
het fabrieksmonument kent een schijfvormig volume
als ruggengraat. Het hoofdvolume van Het Ensemble
vindt daarom aansluiting middels een stedenbouwkun
dige schijf, maar is in hoogte en proporties het midden
tussen dat van de Codricofabriek en de nieuwe wand
van het naastgelegen Bay House.

De hierboven genoemde combinatie van hoogteaccen
ten met horizontale volumes in het stedenbouwkundig
weefsel zet zich ook voort op de schaal van de
architectuur. Hierbij gaat het niet uitsluitend om
hoogteaccenten, maar ook een ensemble van goed
geproportioneerde volumes. Hiernaast kent de
Codricofabriek een rijk spel aan bekroningen, toe
voegingen en optoppingen die al dan niet bedoeld een
menselijke schaal introduceren. Daarnaast is te zien
hoe de schijfvolumes worden ingekaderd door verti
cale volumes, lijkende op boekensteunen. Het zijn deze
architectonische eigenschappen die ter ere van het
monument zijn doorgezet in Het Ensemble.
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AANSLUITEN OP DE
S C H A A L VA N L AT E N S T E I N

S

M

L

Latenstein is een compositie van zorgvuldig gecombi
neerde volumes, elk met een andere schaal en maat.
In de massa-opbouw van het Ensemble hebben we deze
compositie met aandacht bestudeerd en het nieuwe
volume hier goed op laten aansluiten. We voegen niet
een massief volume toe, maar breken dit volume op
in meerdere kleinere en grotere elementen, zodat het
Ensemble recht doet aan Latenstein.
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Het Ensemble borduurt voort op het spel en ritme
van de volumes van het Latenstein monument
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Op de kade ontstaat een sequentie van gebouwen die tezamen
op z'n Rotterdams een gedurfd en levendig aanzicht vormen.
De kade wordt zo een bestemming
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O R G A N I S AT I E

HOOGTEACCENTEN

Diverse woningmix met zicht
op het water of richting Zuid

TORENVERDIEPINGEN

Compacte stadswoningen
verdeeld over drie torens

WANDVERDIEPINGEN

Royale doorzonwoningen
en kantoren

AT R I A

Royale kantoorverdiepingen
rondom twee atria

BEGANE GROND

Publiek programma, fietsenstalling
en woon- en kantoorlobby's
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P L AT T E G R O N D E N

VERDIEPING 01-06

Kantoren

VERDIEPING 07-09

Doorzonwoningen en amenities

BEGANE GROND

Publieke voorzieningen en entree

VERDIEPING 10-15

Woningen
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Als een helpende hand zorgt de fabriek zelf voor de aankondiging
van het volgende hoofstuk in het ensemble

L I N K N A A R D E FA B R I E K

L I N K N A A R FA B R I E K

Hoewel het niet formeel tot het rijksmonu
ment behoort, valt het op dat het bakstenen
torenvolume naast het Molengebouw van
de fabriek met haar betonnen vakwerk en
bekroning, een groot deel van de gevelarchi
tectuur in de nieuwbouw projecten van de
Pols heeft geïnspireerd.
Voor het Codricoterrein is dit een zeer
belangrijk element dat het oude met het
nieuwe bindt. In haar nieuwe rol zal de
toren als een van de boekensteunen fun
geren van het ensemble. Het wordt een
spectaculair lift- en trappenhuis. De brug
naar de fabriek zal de bestaande brug ver
vangen: in plaats van een brug voor granen
wordt het een brug voor mensen. Het wordt
ze een bijzondere link naar het dak van de
fabriek en haar unieke uitzicht.
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AT R I A A L S K L O P P E N D H A R T

WONEN

KANTOOR

HORECA

WINKELS

LANGSDOORSNEDE

De riante atria langs de Bundstraat zorgen niet alleen voor een
boeiend straatprofiel en een verbinding met de kade, maar ook dat
de publieke binnenruimtes beschut worden tegen weer en wind

— 204 —

Het Ensemble kent een interessante stapeling van
functies. Voorzieningen, kantoor en wonen worden
gecombineerd tot een gebouw dat 24 uur per dag bruist.
De riante atria spelen hierin een centrale rol. Deze hoge
open ruimtes trekken buiten naar binnen en zorgen
voor een gezellige en levendige stedelijke passage
waar vanuit de woonlobby's, fietsenstallingen en
voorzieningen bereikbaar zijn.
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E N S E M B L E VA N G E V E L S

NOORDGEVEL

ZUIDGEVEL

E N S E M B L E VA N G E V E L S

Aan zowel de kade- als straatzijde van het Ensemble speelt het
spel van gevels en materialen een belangrijke rol
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De compositie aan de kadezijde volgt in de geest van de
naastgelegen fabriek. De gevel aan de straatzijde bestaat
uit een reeks van stedelijke torenvolumes die elk door
verwelkomende atria zijn verbonden, om zo de straat
zijde een urbane en levendige sfeer te geven.
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WAND

HOOGTEACCENTEN

WANDGEVEL

De wandgevel laat zich inspireren door het
wandgebouw van de Codricofabriek. Zo
komt een vergelijkbare verhouding in het
grid en krijgen verticalen de prioriteit over
de horizontalen. In de detaillering krijgt de
gevel een minimalistische en elementaire
uitstraling, waarbij hoogwaardige materia
len de hoofdrol spelen.

HOOGTEACCENTEN

01
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Daar waar het schijfvolume van het
Ensemble een robuste en dichtere grid
heeft, zal de gevel in de hoogteaccenten
lichter en meer open zijn en plaats maken
voor een palet van lichtere materialen als
metaal en glas.
Hoewel het geheel uitgaat van hetzelfde
stramien ontstaat er variatie in de gevels.
Zo zal het westelijke hoogteaccent als een
boekensteun landen op het maaiveld en
krijgt het als inkadering van de fabriek een
verticale geleding. De twee andere hoogte
accenten bieden ruimte voor balkons en
krijgen ten behoeve van de grotere
woningen een meer horizontale opzet.

02
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ROBUUST
M AT E R I A A L

D O N K E R B A S A LT

T R AV E R T I N

GRIJS TERRAZZO

Voor het Ensemble is een zorgvuldig gekozen palet aan
materialen geselecteerd. Deze keuze is gebaseerd op
de verschillende tonen en patina's die terug te vinden
zijn in de bestaande Codricofabriek. Daar zijn donkere,
warme en lichtere aardse kleuren ontstaan door
verschillende soorten beton en baksteen.
Het Ensemble maakt gebruikt een zelfde soort kleuren
palet, maar dan met hoogwaardige natuursteen. Het is
nadrukkelijk niet de bedoeling om de industriële sfeer
van de fabriek na te bootsen. Het kleurgebruik is
juist een eerbetoon aan de Codricofabriek en het
erfgoed van het terrein.

01
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02

BRUIN TERRAZZO

ALUMINIUM FOAM

03

04/05
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“Straks kun je hier, naast heerlijk wonen
en werken, ook musea bezoeken, shoppen
en uit eten. Ik kan niet wachten”
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4.3

DE CODRICO TOREN
SHOP ARCHITECTS

De toren vormt een uitzondering qua hoogte en
geometrische compositie en vormt een sleutelpositie binnen
het Rondje Rijnhaven. De toren wijkt af van de orthogonaliteit
van de omgeving en is geïnspireerd door het geometrische
meesterschap van Borromini.
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M A N H AT TA N A A N D E

MAAS
CONCEPT

De historische verbinding tussen Rotterdam
en New York was een uitgangspunt voor het
ontwerp van de toren. Waar de Rijnhaven
in het verleden diende als vertrekpunt voor
reizigers naar Amerika, biedt het project
de mogelijkheid voor New York om terug
te keren naar Rotterdam. Inderdaad, we
hebben de toren opgevat als een funda
ment voor een interculturele uitwisseling
waarmee we een historische link hebben
gelegd die aansluit bij het gebied. Toch bleef
het de vraag hoe de skyscraper experience
van Manhattan naar de Maas kan worden
vertaald, zonder dat het oppervlakkig wordt.
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Binnen de evolutie van de hoogbouw
in Manhattan belichaamde de
interpretatie van Hugh Ferris de
essentie van tijdloze torens. Deze visie
zou zich ook aan Maas kunnen vertalen
naarmate de stad verticaal groeit
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MASSADIAGRAMMEN

FA S E 1

FA S E 2

FA S E 3

FA S E 4

De belangrijkste stap is de afschuining van tegenover
liggende hoeken. Dit zorgt ervoor dat de toren op een
plein komt te staan. Tevens opent het afschuinen de
ruimte en biedt vergezichten langs de haven en binnen
plaatsen langs de winkelstraat.

De geëxtrudeerde vorm, met bijbehorende afschuinin
gen, heeft een expliciete diagonale as die een strenge
geometrische hiërarchie aanhoudt.

Door de toren deels te verlagen ontstaat er een gelaagd
heid die een podium, mid- en hoogbouw toren naar
voren laat komen. De articulatie van de vorm transfor
meert van het concave podium met portieken naar een
convexe kroon.

Door selectief aan de concave en convexe delen te
trekken en te duwen ontstaat er een subtiele overgang
van laag naar hoog. De resulterende terrassen die
geleidelijk taps toelopen naar de kroon leveren van alle
kanten een uitzonderlijk silhouet op.
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De geometrische massa-opbouw van de
Codrico Toren is een rechtstreekse ver
wijzing naar de historische silo-gebouwen
van Latenstein. Deze karakteristieke ronde
vormen in verschillende schalen creëren
een gelaagde vertrapping in de toren.

De vervorming van een parallellogram tot een cirkelvormig grondplan
zorgt voor een bijzonder vertrappend en spectaculair silhouet

VERWIJZING NAAR
D E FA B R I E K

SLIDE T
UPDATE

REMOVE F
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Vanuit alle zijdes ontstaat een bijzonder silhouet

01

02
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GELAAGDHEID

De toren vormt naast de andere ontwikkelingen rond de Rijnhaven de volgende stap in de
hoogbouw die Rotterdam kenmerkt. Van het Witte Huis tot de wederopbouw na de oorlog
heeft zich in de stad een opeenvolging van gelaagde hoogtes ontwikkeld, die naar grotere
hoogte klom langs de Maas en meest recentelijk op de Kop van Zuid. Het ontwerp van de
toren is in harmonie met de naburige high-rises, terwijl de getrapte opbouw in overeen
stemming is met de midden- en laagbouw in Katendrecht.
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O R G A N I S AT I E

PENTHOUSES

Grotere appartementen op 200+ meter
hoogte met spectaculair uitzicht over
de stad

WONINGEN

Fijne stadsappartementen met grote
beschutte buitenruimtes

COLONADE

Site | Spatial Experience

De glaslijn van de begane grond springt
een aantal meters terug terwijl de verticale
ritmiek van de gevel recht op het maai
veld landt. Op deze wijze vormt zich een
colonnade die het uitzicht op de omlig
gende Rijnhaven op artistieke wijze kadert.
Daarnaast zorgt deze colonade voor een
intieme ruimte; een subtiele transitie naar
binnen met beschutting tegen weer en wind.

AMENITIES

Gemeenschappelijke voorzieningen als
een sportclub, gedeelde werkplekken of
een zwembad voor bewoners

A View of Delft through
an Imaginary Loggia
Daniel Vosmaer, 1663

BEGANE GROND

Publiek programma, woonlobby en
entree fietsenstalling

Gezicht op Delft - Daniël Vosmaer
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BOVENSTE VERDIEPINGEN

Penthouses

MIDDELSTE VERDIEPINGEN

Een- en tweeslaapkamerappartementen

BEGANE GROND

Publieke voorzieningen en entree

LAGERE VERDIEPINGEN

Studio’s en eenkamerappartementen
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GEVELPRINCIPE

De ontwerptaal van de gevel is afgeleid van het concave/convexe massa
concept. Het samenspel van verschillend gevormde extrusies zorgen voor een
verscheidenheid aan binnen- en buitenruimten. Daarnaast ontstaat hierdoor
een elegante ornamentele gevel die de verticaliteit accentueert.
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GEVEL

GROOTSTEDELIJKE ALLURE

B R O N S, G O U D E N Z WA R T

L O G G I A’ S

ALUMINIUM

01
— 238 —

Een aantal discrete extrusies zorgt voor de
compositie van de gevel. Deze variëren in
vorm en kleur om een geraffineerde verti
cale textuur te benadrukken. Tevens vormen
de verschillende materialen een spel om de
articulatie te versterken.

Onderscheidende buitenruimtes, van de
openbare loggia tot de terrassen en balkons
voor de woningen en de voorzieningen,
worden gecreëerd door de gevelelementen
aan te passen om openingen van verschil
lende schaal en ruimtelijke kwaliteiten te
bieden.

02

03
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TED

“Als ik via de Erasmusbrug naar
Zuid ga, geniet ik altijd zo van de
skyline. Fenomenaal gewoon”
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4.4

FONDA
POWERHOUSE COMPANY

Temidden van industrieel Katendrecht en historisch Katendrecht
zal Fonda de vriendelijke bemiddelaar worden.
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Woongebouw Fonda,
een warm en sophisticated icoon,
zoals haar naamgever

EEN NIEUWE WOONTYPOLOGIE

Er zijn weinig projecten die gericht zijn op de stedelijke
empty-nesters. Deze doelgroep voelt zich aangetrokken
tot de boeiende dynamiek van de stad die het toneel is
voor bruisende cultuur en jonge innovatie.
Daarnaast biedt de stad een scala aan voorzieningen,
zorg is altijd om de hoek. Gelegen naast het vriendelijke
Katendrecht, maar vlakbij het innovatieve Rijnhaven
zal Fonda daarom perfect voorzien in de behoeftes van
deze doelgroep.
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3 . D E F I N I T I E VA N R U I M T E S

Het feit dat de locatie een doorgangszone is vormt
de grootste uitdaging. De ruimte vloeit weg en is niet
voldoende gedefinieerd. Het ingepaste volume zorgt
voor een betere definitie van de ruimte waardoor er
meer variëteit ontstaat aan ruimtes. Zo ontstaan naast
schaduwtuinen ook kleine pleinen en worden de
zicht-assen vanuit Katendrecht naar het water van
de Rijnhaven versterkt.

MASSADIAGRAMMEN

1 . R E S T R U I M T E & V R I J S TA A N D V O L U M E

2. ZICHTLIJNEN

5. DOORWAADBARE FOOTPRINT

6. SCHAALSPRONG EN TERRASSEN

Door de verschillende omliggende architecturen
ontstaat de noodzaak voor een speciaal volume dat
enerzijds neutraal is, maar anderzijds vrij in de ruimte
staat om de ruimtelijke kwaliteiten van de buitenruimte
te blijven benutten.

De ruimtelijke kwaliteit van de locatie zit met name
in het feit dat de ruimte een doorgangszone is. De zicht
lijnen die hier een rol spelen zijn zeer karakteristiek
en bijzonder en moeten daarom behouden blijven.

Ten behoeve van de doorwaadbaarheid van het geheel,
landt het volume op een drietal voeten die de footprint
beperkt houden. Hierdoor onstaat een interessante
relatie tussen binnen- en buitenruimtes en wordt de
functieindeling op het maaiveld beter gedefinieerd.

Naar boven toe wordt het volume met riante terras
sen vertrapt. Dit zorgt niet alleen voor semi-openbare
ruimtes op hoogte, maar hierdoor wordt het volume
tevens onderverdeeld in een kleinere schaal die de
verbinding maakt tussen laag Katendrecht en de
fabrieksschaal.
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De vloeibare vorm zorgt er voor dat de ruimtes een betere
definitie krijgen. Op deze manier ontstaat een rijke variatie aan
spannende dichte binnenruimtes en ruimere pleinen
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UITGEKIEND VOLUME

VOLUME

Het volume van Fonda zorgt ervoor dat de belangrijkste
zichtassen in het gebied behouden blijven

Het volume van Fonda zorgt ervoor dat de belangrijk
ste zichtassen in het gebied behouden blijven zodat de
relaties tussen bijvoorbeeld kade en fabriek of klein
Katendrecht met het water verbonden blijven. De vloei
bare vorm zorgt er wel voor dat de ruimtes een betere
definitie krijgen. Op deze manier onstaat een rijke vari
atie aan spannende dichte binnen ruimtes en ruimere
pleinen.
Hoewel organisch van vorm, zorgt de geleding in
kleinere volumes ervoor dat het gebouw vanuit het
maaiveld functioneert als begeleider van de ruimte.
Het volume neemt in verschillende richtingen schalen
aan om structuur te geven aan de ruimte.
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O R G A N I S AT I E

COLLECTIEVE
DAKTERRASSEN

WOONDVERDIEPINGEN

WOONVERDIEPINGEN
& COLLECTIEVE
VOORZIENINGEN

Tussen de herbestemde fabrieksgebouwen en de Fonda ontstaan
nieuwe spannende tussenruimtes, die middels een variëteit aan
schalen voor een boeiende ervaring van het terrein zullen zorgen

BEGANE GROND

Publieke voorzieningen
en woonentree

— 254 —

— 255 —

HET CODRICO TERREIN

4. ARCHITECTUUR

— 256 —

— 257 —

HET CODRICO TERREIN

4. ARCHITECTUUR

P L AT T E G R O N D E N

VERDIEPING 14

BEGANE GROND

Publieke voorzieningen, woonlobby
en entree fietsenstalling

De Fonda landt op drie voetstukken die samen voor doorwaadbaarheid zorgen,
maar ook een dynamische functie-indeling mogelijk maken. Hierdoor ontstaat
ook een interessante relatie tussen binnen- en buitenruimtes
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VERDIEPING 03

— 259 —

HET CODRICO TERREIN

4. ARCHITECTUUR

GEVEL

NOORD-WEST GEVEL

Door een geplooide gevel te combineren met vloeiende
vloerranden ontstaan er buitenruimtes met een open uitstraling,
maar met gevoel van privacy
DOORSNEDE
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GEKADERD UITZICHT

De plooiing in de gevel zorgt ervoor dat het uitzicht vanuit
de appartementen op interrassante wijze gekaderd wordt.
Door de ramen af en toe te spiegelen zijn de zichtlijnen vanuit
de appartementen altijd fraai
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Zicht vanuit de appartmenten
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Verschillende ruime terrassen zijn gericht op de zon en geven de mogelijkheid
om gekoppeld te worden aan voorzieningen voor de bewoners

— 264 —

— 265 —

HET CODRICO TERREIN

4. ARCHITECTUUR

HOOGWAARDIG
M AT E R I A A L

D O N K E R T R AV E R T I N

T R AV E R T I N

In contrast met de vaak lichtere beton- en steensoorten
van de context, is gekozen voor een palet van donker
natuursteen. Samen met warme bronsdetails zal dit
een chique achtergrond vormen voor het groen en de
bomen van het omliggende landschapsontwerp.

BRONS

BETON

01
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De variëteit aan ruimtes op Het Codrico Terrein wordt
beter gedefinieerd. Zo komen ze tot leven
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S I LV I A

“Ik wil heel graag in een gebied blijven
wonen waar veel gebeurt. Goed om te
horen dat daar straks mogelijkheid voor
is met deze ontwikkeling”
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4.5

MARITIEM CENTRUM
MECANOO

Op én onder het waterniveau bevindt zich een bijzondere schakeling
van paviljoens. Het Maritiem Centrum is met haar sierlijke
vormentaal en toegankelijk karakter een onmisbaar onderdeel
van het Rondje Rijnhaven.
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S E Q U E N T I E VA N
E R VA R I N G E N

CONCEPT

Het Maritiem Centrum sluit aan op het
geplande netwerk van paden naar, langs en
op het water. Het maakt onderdeel uit van
het Rondje Rijnhaven en het steigerpad van
het Wilhelminaplein richting Katendrecht.
Een route die onder, langs, over en door
het Maritiem Centrum loopt geeft vorm
aan en structureert de organisatie van het
gebouw. Een elegant lint slingert zich rond
de paviljoens en stimuleren interactie tussen
verschillende programma-onderdelen. Het
gebouw is een katalysator voor de haven.
Het gebouw reageert op de getijdewerking
van de haven. Er ontstaat een dynamisch
getijdenlandschap waar de wereld onder
water samenkomt met de wereld boven
water; een beetje zoals een walvis die met
zijn rug boven het water uitkomt.
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Een route die onder, langs, over en door het
Maritiem Centrum loopt geeft vorm aan en
structureert de organisatie van het gebouw
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B I J Z O N D E R E H AV E N P L E K

PROGRAMMAMIX

Het Maritiem Centrum krijgt een plek cen
traal in de Rijnhaven, waar het zichtbaar is
vanaf alle kades, maar ook zicht heeft op de
hele haven rondom. Het wordt een ver
blijfsplek op, aan en in het water, onderdeel
van het Rondje Rijnhaven; een wandeling
langs de kades van de Rijnhaven.

Doordat de Maritime Experience Route de
verschillende gebouwdelen verbindt, ont
staat er een soort gradiënt in het gebouw;
programmaonderdelen hebben hun eigen
duidelijke organisatie maar lopen ook in
elkaar over, waardoor deze toegankelijk
gemaakt kunnen worden.

EXPERIENCE ROUTE

V E N S T E R S O P D E H AV E N

De drie paviljoens worden vervlochten
aan de hand van een route die het gebouw
verbindt, zowel fysiek als in de organisatie.
Deze route is een verlengde van de steigers.
Buiten onstaat er een (semi) publieke route
die bezoekers langs een daklandschap leidt,
tot boven op het dak naar het Rijnhaven
Podium.

De paviljoens krijgen een richting met
grote vensters die uitzichten op de haven
en context kaderen. Vanuit de haven kun je
door deze grote gevelopeningen ook naar
binnen kijken. Deze verbijzondering van de
paviljoens geeft de paviljoens richting en
identiteit.

N I E U W E R O U T I N G R I J N H AV E N

D R I E W AT E R P AV I L J O E N S

Een groot deel van het gebouw zal onder
water liggen. Het gebouw biedt hierdoor een
uitgebreid programma zonder qua maat en
schaal te groot te worden voor de haven. Bij
laag tij wordt ook dit deel zichtbaar, waar
door een soort getijdenlandschap ontstaat.

Het deel dat boven water ligt, is verdeeld
in drie paviljoens met elk een eigen maat
en schaal. Deze opdeling in verschillende
volumes doet het gebouw kleiner ogen,
maar maakt het gebouw ook doorwaadbaar;
de publieke route loopt tussen de volumes
door.

Naast logistieke ruimtes is de onderwater
wereld ook erg geschikt voor exposities,met
ideale indirecte belichting aan de hand van
ronde daklichten die boven het water uitste
ken. Een logistieke tunnel kan het centrum
verbinden met het programma op het land.
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De drie volumes zijn alzijdig en vormen
samen een ensemble op het water, van elk
standpunt in de haven biedt het een uniek
perspectief.
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NIEUWE IDENTITEIT

De Rijnhaven zal een grondige transforma
tie meemaken. Het water zal meer gebruikt
worden en de haven moet een waaier aan
activiteiten toelaten. Nieuwbouw zal de
skyline rond de haven volledig veranderen,
maar ook programmatisch intensifiëren.
Centraal in de ontwikkelingen rond, open
en in de haven ligt het Maritiem Centrum
als een spil voor de havenactiviteiten.
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9

5
7

3
5

4

1

LEGENDA

1. Rijnhaven
2. Maritiem Centrum
3. Activiteit aan het water
4. Activiteit op het water
5. Activiteit in het water
6. Rijnhaven Park
7. Rijnhaven Strand
8. Kade
9. Rijnhaven Podium

8
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Een route met activiteiten...

Inspiring
Innovating
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Relaxing

Enjoying

Maritime Center Experience Route

Meeting

Researching

Learning

...,een zintuiglijke ervaring, ...

Een route met activiteiten...

Rijnhaven

Inspiring
Innovating

你好!

Playing

Relaxing

Enjoying

Sharing

Kijk!!

Hallo!
Sharing

Shhhh!

Meeting

Researching

Learning

...,een zintuiglijke ervaring, ...
Rijnhaven

你好!

Playing

Kijk!!

Een route met
verschillende activiteiten

Hallo!

Shhhh!
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Getransformeerd tot een
ruimtelijke ervaring
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PROGRAMMA

Maritiem
expo
outdoor expo’s

Hogeschool
Rotterdam
Research

Bewoners
R’dam Zuid

Bibliotheek

MARITIEM CENTRUM
landprogramma
10.000 m2

Global Center Meeting
on Adaptation
1.400 m2

Educational
rooms

Maritiem expo
7600 m2

Flex
werkplekken
Workshop

Shop

Large

Kantoor-ruimte

Medium

Workshop
space

Meeting
Small Center Small
1.300 m2

Expo’s

MARITIEM
CENTRUM
15.000 m2

Meeting
X-Large

LANDPROGRAMMA

Short-stay

Flex
Werkplekken

Vergaderruimte

Haven
restaurant

Park Rijnhaven

Voorzieningen
1.000 m2

Beach
bar

10.000 m2

Workshop
space

Lounge

Learning

Maritime
Innovation
Center
1.300 m2
Harbor

Rijnhaven
Park

Katendrecht

Innovation
Expo

Hogeschool
Rotterdam
Research

Haven
Rotterdam

MARITIEM CENTRUM

Global Center on Adapt.
1.400 m2
Maritime Innov. Center
1.300 m2
Meeting Center 		
1.300 m2
Expo				7.600 m2
Voorzieningen		
1.000 m2
Logistiek, kern en BOH
2.100 m2
LANDPROGRAMMA MARITIEM
CENTRUM

Kantoor, hotel en co-work
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10.000 m2
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1

LEGENDA

1. Rijnhaven podium
2. Kids expo
3. Havenrestaurant
4. Global Center on Adaptation
5. Maritime Innovation Center
6. Expo-entree en winkel
7. Terras
8. Maritime Expo
9. Back of house

4. ARCHITECTUUR

2

4
5
3

6
4

7
3

Entreezone tussen
de drie paviljoens

8

9
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Programmaonderdelen hebben hun eigen duidelijke
organisatie maar lopen ook in elkaar over, waardoor
deze toegankelijk gemaakt kunnen worden
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P L AT T E G R O N D E N

DAK

Bewandelbaar daklandschap
met Rijnhavenpodium

BEGANE GROND

-1

Waterniveau; entree, restaurant en winkel

Onderwaterwereld met expositieruimtes
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Onder de paviljoens ontstaat een getijdenlandschap,
waarmee het getij beleefbaar wordt voor bezoekers

3

2

1

Buitenruimte bij hoogtij
Schematische doorsnede met drie werelden:
1. Onderwaterwereld, the belly of the whale
2. Waterniveau met getijdenlandschap
3. Volume boven water en daklandschap

VERSCHILLENDE
WERELDEN

De Rijnhaven kent een getijdenwerking.
Het getij heeft twee keer per dag een
peilverschil van één meter. Hierdoor komt
het deel van het buitenlandschap wat onder
water ligt, elke zes uur tevoorschijn. Zo
onstaat er onder de paviljoens een getijden
landschap en wordt het getij beleefbaar
voor bezoekers. Tevens geeft het het
Maritiem Centrum een telkens wisselende
en dynamische verschijningsvorm.
Buitenruimte bij laagtij

— 290 —

— 291 —

HET CODRICO TERREIN

4. ARCHITECTUUR

— 292 —

— 293 —

HET CODRICO TERREIN

4. ARCHITECTUUR

SANDER

“Ik hoop dat de havensfeer van
dit gebied in het nieuwe plan
behouden blijft”

— 294 —

— 295 —

HET CODRICO TERREIN

2. VISIE

5

PROGRAMMA
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5.1

DE PLINT

5.2

KANTOOR EN HOTEL

5.2

WOONPROGRAMMA

5.3

MOBILITEIT EN LOGISTIEK
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T O TA A L O V E R Z I C H T

De Rijnhaven is volop in ontwikkeling.
De visie in dit boek wordt gevormd door
een groot programma op de kade, aange
vuld met het Maritiem Centrum drijvend
op het water. Toekomstige ontwikkelingen
zijn echter de aansluiting van het Maritiem
Centrum op het zogenaamde 'Beachhead'
en nabijgelegen ontwikkelingen.

HET CODRICO TERREIN - 165.000M2
( E X C L U S I E F M O N U M E N T 7 . 0 0 0 M 2)

MARITIEM CENTRUM - 15.000M2

LANDPROGRAMMA MARITIEM CENTRUM - 10.000M2

ZOEKGEBIED
COMPENSABELE METERS - 35.000M2
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LEVENDIGE FUNCTIEMIX

WONEN

Een ding is zeker: Het Codrico Terrein wordt een levendige en bruisende plek. De syner
gie van de verschillende functies zoals wonen, werken en ontspanning, transformeren het
gebied naar een locatie waar altijd iets te doen is. Hier is plek voor bewoners en bezoekers,
vanuit Rotterdam, Nederland en de hele wereld. Per gebouw is goed gekeken naar de meest
optimale mix tussen de verschillende functies, zodat deze elkaar ondersteunen maar niet in
de weg zitten.

KANTOOR

VOORZIENINGEN
HOTEL
PA R K E R E N
(ONDERGRONDS)

WONEN

134.200m2
KANTOOR

19.400m2
HOTEL

5.200m2
VOORZIENINGEN

9.200m2
PA R K E R E N E N T E C H N I E K ( B OV E N G R O N D S )

4.000m2
T O TA A L C O D R I C O T E R R E I N ( E X C L U S I E F M O N U M E N T )

165.000m2

PA R K E R E N E N T E C H N I E K ( O N D E R G R O N D S )

12.800m2

CODRICO TOREN

ENSEMBLE

L AT E N S T E I N

FONDA

66.300m wonen
2.700m2 voorzieningen
1.000m2 techniek

27.400m wonen
19.400m2 kantoor
1.200m2 voorzieningen
2.000m2 techniek / fietsparkeren

17.000m wonen
5.200m2 hotel
4.300m2 voorzieningen
500m2 techniek

23.500m2 wonen
1.000m2 voorzieningen
500m2 techniek

2

2
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De synergie van de verschillende functies zoals wonen,
werken en ontspanning, transformeren het gebied naar
een plek waar altijd iets te doen is
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5.1

DE PLINT

De publieke en transparante plinten van de verschillende
gebouwen transformeren de Rijnhaven tot een doorwaadbaar
en bruisend gebied.
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ICONISCH NIEUW
S TA D S C E N T R U M

GROOTSTEDELIJKE ALLURE

De gebouwen van Het Codrico Terrein
hebben allen een sterk eigen karakter, maar
een ding komt overeen; ze worden allen
gekend door een grotendeels publieke
en transparante plint. Grote hoge glazen
deuren en raampartijen nodigen uit tot
entree en activeren de kade, de straten en
pleinen. De aangeboden voorzieningen zijn
divers en ondersteunen elkaar. Op open
hoeken vind je een groot uitnodigend terras,
maar je kunt hier ook terecht om lekker te
winkelen of voor een bezoek aan de galerie
in de historische silo's. Daarnaast is er
voor de bewoners ook gedacht aan handige
ondersteunende functies zoals een fietsen
maker, waar je na een lange dag werken nog
snel terecht kunt met je lekke band.

De gebouwen van Het Codrico terrein hebben allen een sterk
eigen karakter, maar een ding komt overeen; ze worden allen
gekend door een grotendeels publieke en transparante plint
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R I J K C U LT U R E E L
AANBOD

Een deel van de historische silo's
wordt getransformeerd naar een
spannende ontmoetingsplek met een
hoogwaardig cultureel aanbod
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VERSCHILLENDE KARAKTERS

KADE

C U LT U U R C E N T R U M

W I N K E L S T R A AT

LOGISTIEK PLEIN

GROENE TUIN
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FUNCTIEVERDELING

HORECA

C U LT U U R

WINKELS EN FUNCTIONELE VOORZIENINGEN

LOBBY'S

De horeca is met name aan de kade geplaatst. Op de
koppen van Latenstein is ruimte voor grote terrassen,
maar ook langs de kade richting het Ensemble en de
Codrico Toren is genoeg ruimte voor een publieke
voorziening.

In het hart van Het Codrico Terrein wandel je zo naar
binnen bij een bijzondere galerie; in de voormalige silo's
komt kunst goed tot haar recht. In de plint van de Fonda
is daarnaast een kleine expositieruimte ingericht.

Aan de zuidzijde van de gebouwen is ruimte voor
een breed scala aan winkels. Het aanbod varieert van
bijzondere boetiek-winkels om langs te struinen tot
meer functionele voorzieningen als een kapper of
fietsenmaker.

De verschillende woongebouwen hebben allen een
duidelijk adres aan de straat en zijn voorzien van
een grote lobby waar je prima even kunt zitten en de
krant kunt lezen. Voor bewoners en hun bezoek is het
temidden van de bruisende buurt altijd snel duidelijk
waar ze heen kunnen.
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DOORWAADBARE PLINT
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KADE

Aan de Rijnhavenkade is plaats voor grote
terrassen met een prachtig uitzicht op de
Kop van Zuid. Het aanbod is gevarieerd; je
kunt er terecht voor een snel broodje onder
werktijd of juist voor een uitgebreide lunch
tijdens een middagje shoppen. 's Avonds
pak je hier de laatste zonnestralen mee,
onder het genot van een glas wijn.

C U LT U U R C E N T R U M

Silogebouw '54 leent zich met haar karakte
ristieke ronde en hoge silo's uitermate goed
voor een culturele functie. Door sparingen
te maken in de onderste vloeren van de
silo's wordt een spectaculair interieur
gecreëerd. Het naastgelegen Fonda-gebouw
huisvest een kleine expositieruimte.
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LOGISTIEK PLEIN

EN FUNCTIONELE
VOORZIENINGEN

Leuke en bijzondere boetiekwinkels zorgen
voor gezelligheid met een geheel ander
karakter dan aan de kade. Hier vind je een
bijzondere handtas of een mooi horloge.
Daarnaast zijn er ook functionele voorzie
ningen voor de buurt. Al wandelend langs
het Ensemble steek je door de publiek toe
gankelijke atria echter ook gemakkelijk
door naar de andere kant, naar het water.
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Op strategische plekken zijn logistieke
punten gesitueerd om de winkels en res
taurants op een efficiente manier te kunnen
bevoorraden. Daarnaast zijn hier nuttige
voorzieningen voor bewoners gesitueerd;
zo vind je naast de entree's voor de fietsen
stallingen van het Ensemble en de Codrico
Toren een fietsenmaker; wel zo handig.
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GROENE TUIN

Rondom Silo '69 en de Fonda is er veel
ruimte voor het landschap middels een
fijne groene tuin, waar sierlijke beplanting,
meerstammige bomen en grasveldjes elkaar
afwisselen. Hier zijn enkele nuttige onder
steunende functies gesitueerd, zoals een
kinderdagverblijf of een kapper. Dit gebied
is meer toegespitst op de bewoners, maar
ook bezoekers kunnen hier van het weelde
rige groen genieten.
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Vanuit de gezellige winkelstraat steek je door de grote open
atria gemakkelijk door naar de bruisende en stadse kade
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JASMINA

“Rond Deliplein en de Food Factory
bruist het echt. Er is daar altijd wat te doen.
Een extra ontwikkeling zal dit alleen
maar versterken!”
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5.2

KANTOOR EN HOTEL

Het Codrico Terrein bevat een aantal unieke kantoorlocaties.
Een geheel eigen karakter en een uitstekende bereikbaarheid
maken dit tot de perfecte locatie voor elk bedrijf.
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Werken op een locatie als deze is bijzonder.
Je zit middenin de nieuwste stadsontwik
keling van Rotterdam en je kunt gebruik
maken van een breed scala aan voorzienin
gen. Na een ochtend hard werken, loop je
zo naar beneden en voor een vergadering
in een van de sfeervolle cafe's. Als je even
wat frisse lucht nodig hebt, loop je naar het
drijvende stadspark voor de deur.

EEN INSPIRERENDE
WERKOMGEVING

De ontsluiting is perfect; je loopt zo naar
metrostation Rijnhaven waar de metro je
binnen enkele minuten naar het Centraal
Station brengt. De snelweg is gemakkelijk te
bereiken. Als je met de fiets of de auto komt,
is er voldoende parkeerplek.
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KANTOOR
PROGRAMMA

Het kantoorprogramma is gesitueerd in
het Ensemble en optioneel in Latenstein.
De gastvrije lobby op de begane grond
voert met uitnodigende trappen naar het
kantoorprogramma op de hoger gelegen
verdiepingen.
Het aanbod is divers. De grote vloeren in
het Ensemble zijn uiterst geschikt voor een
grote single tenant, terwijl de bijzondere
ruimtes met een industrieel karakter in
Latenstein goed bezet kunnen worden door
bijvoorbeeld een shared workspace.
Hoewel het karakter verschillend is, hebben
de locaties een fantastische overeenkomst:
het prachtige uitzicht over de Rijnhaven.
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In Latenstein is een van de mogelijk
heden voor programmering een high-end
boutiquehotel van circa 70 kamers. De
historie van het gebouw en het prachtige
uitzicht over de Rijnhaven maken dit tot een
van de spectaculairste overnachtingsplek
ken van de stad. Dit hotel zal een uitkomst
zijn voor de hedendaagse reiziger die graag
luxe en een levendigheid om zich heen wil
hebben, met toch de intieme sfeer van een
boutiquehotel.

BOUTIQUE HOTEL

De lobby van het hotel is de ontmoe
tingsplek voor (internationale) gasten en
uiteraard kunnen Rotterdammers er terecht
voor een drankje aan de bar op het dak. Het
feit dat iedereen de mogelijkheid heeft om
in dit bijzondere gebouw te overnachten of
een drankje kan drinken, zorgt ervoor dat
met de hotelfunctie dit erfgoed toegankelijk
wordt voor iedereen.
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Voor hotelkamers zijn geen buitenruimtes
nodig en is de huidige oriëntatie op het
noorden goed, zeker in combinatie met het
uitzicht op de Rijnhaven. De lobby van het
hotel zal op de begane grond gelegen zijn
met een bar of restaurant op het dak.

HOTEL
PROGRAMMA

hotelkamer/kantoor

technieken

bar/restaurant

speciale ruimte

hotelkamers/kantoren

speciale ruimte

receptie

lobby

circulatie

circulatie

horecafunctie

horecafunctie

back of house
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De vloeren zijn zo ontworpen dat de
functie en ruimtelijke indeling zich
gedurende het ontwerpproces, maar ook
na realisatie, gemakkelijk laat wisselen

TOEKOMSTBESTENDIG
BOUWEN

WONEN
KANTOOR

VOORZIENINGEN
HOTEL

HET ENSEMBLE

L AT E N S T E I N

De toekomst laat zich lastig voorspellen. Daar houden
wij rekening mee. De vloeren zijn zo ontworpen dat
de functie en ruimtelijke indeling zich gedurende het
ontwerpproces, maar ook na realisatie, gemakkelijk laat
wisselen. Zo kan een kantoorvloer in het Ensemble door
de aanwezigheid van meerdere kernen gemakkelijk in
tweeën of zelfs in drieën gesplitst worden. Ook is het
met beperkte bouwkundige ingrepen mogelijk om een
kantoorvloer te transformeren tot een woonverdieping.

De vloeren van het Molengebouw van Latenstein zijn
vandaag de dag nog uiterst bruikbaar. Door de ruime
verdiepingshoogte kunnen de vloeren ingericht worden
als kantoor, maar tegelijkertijd kan ook bijvoorbeeld
een hotel zijn intrede nemen op de bijzondere locatie.
De grote gevelopeningen gericht op het noorden
zorgen voor voldoende daglicht, maar voorkomen
oververhitting.
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ERIKA

“Rotterdam als werkstad
krijgt een nieuwe impuls met
deze ontwikkeling”
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5.3

WONEN

Door de brede mix aan woningen vindt iedereen hier een
plek; van een compacte woning met goede gemeenschappelijke
voorzieningen tot een ruim appartement met een groot
en zonnig terras.
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WOONCONCEPT

Hier woon je in het nieuwe stadscentrum
van Rotterdam. De mix van woonmilieus is
uniek; in de Codrico Toren op grote hoogte
met uitzicht over de altijd ontwikkelende
skyline van Rotterdam of juist aan de rustige
groene tuin van de Fonda, genietend van
de flora en fauna. We richten ons niet op
een specifieke doelgroep, maar willen juist
dat iedereen zich hier thuis kan voelen. Het
hoge kwaliteitsniveau met grote lobby's, de
aanwezigheid van een huismeester en in elk
gebouw een aanzienlijk deel aan gemeen
schappelijke voorzieningen, maakt het
wonen daarnaast uiterst comfortabel.
Het veelzijdige programma in de plint
zorgt ervoor dat er ook 's avonds en in het
weekend levendigheid is en er een veilig en
plezierig leefklimaat ontstaat.
Tevens is er veel aandacht voor een goede
en duurzame mobiliteit. Alle bewoners
hebben toegang tot de inpandige fietsenstal
ling en in de ondergrondse parkeergarage is
rekening gehouden met het groeiende aantal
elektrische auto's.
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G E VA R I E E R D E W O N I N G M I X

WOONPROGRAMMA

E
A

D

A (40-50m2)		435		29%
B (50-60m2)		557		37%
C (60-75m2)		245		17%
D (75-100m2)		175		12%
E (100m2+)		70		5%
Totaal			1482

C

B

10% sociale huur
20 % middeldure huur
40% vrije sector huur
30% koop

Het programma is een combinatie van
woningen in alle soorten en maten. Veel
woningzoekenden in Rotterdam zijn kleine
huishoudens en zodoende bestaat een groot
deel van het programma uit compacte stads
woningen met één of twee slaapkamers.
Uiteraard is er ook ruimte voor grotere en
bijzondere woningen met meer slaapkamers.
Een deel van de woningen is bestemd voor
de vrije markt, maar een aanzienlijk deel zal
worden uitgevoerd als sociale- of middel
dure huurwoning. Op deze manier zorgen
we ervoor dat Het Codrico Terrein echt
voor iedereen bereikbaar wordt.
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FONDA

L AT E N S T E I N

Appartmenten met grote ramen en een
weids uitzicht, toegespitst op de stedelijke
empty-nester

Bijzondere appartementen met een histo
rische grondslag - ruim en met een grote
verdiepingshoogte

5. PROGRAMMA

ENSEMBLE

CODRICO TOREN

Een diverse mix van compacte
en ruimere stadsappartementen,
optimaal gebruikmakend van de
levendige functiemix

Appartementen met een grandioos
uitzicht over de skyline van Rotterdam

A

C

45,59 m2

64,16 m2

B
55,20 m2

B
65,28 m2

C
65,99 m2

A
50,99 m2

B
52,90 m2

B
53,78 m2

A
51,50 m2

C
63,18 m2

C
58,81 m2

C
65,17 m2

C
58,85 m2

C
77,01 m2

— 346 —

— 347 —

HET CODRICO TERREIN

5. PROGRAMMA

— 348 —

— 349 —

HET CODRICO TERREIN

5. PROGRAMMA

Het Codrico Terrein is
toegankelijk voor iedereen

DOELGROEPEN

Starter

Empty Nester

Expat

Key Worker

Het Codrico Terrein is toegankelijk voor iedereen.
Starters vinden hier hun eerste huis, senioren vinden
hier wellicht juist een prachtig stadsappartement nu
de kinderen uit huis zijn. Vanwege het internationale
karakter van het gebied en de stad Rotterdam kunnen
ook expats hier gemakkelijk hun draai vinden. Het aan
zienlijke deel goedkopere huurwoningen biedt tevens
ruimte voor de key workers, die door hun beperkte salaris
vaak niet altijd kunnen wonen waar ze zouden willen.
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ENSEMBLE

01

03

SILO 01

ENSEMBLE 01

74M

54M2

2

02

04

SILO 02

ENSEMBLE 02

92M

69M2

2
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CODRICO TOREN

FONDA

05

07

TOREN 01

FONDA 01

59M

60M2

2

06

08

TOREN 02

FONDA 02

90M

95M2

2
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De woongebouwen zijn allen zo ontwor
pen dat er een hoge mate van flexibiliteit
aanwezig is. Drie compacte woningen met
een slaapkamer kunnen zonder al te veel
bouwkundige ingrepen getransformeerd
worden tot twee woningen met twee of zelfs
drie slaapkamers. Op deze manier kunnen
we ook in de toekomst aan de vraag van de
woningmarkt voldoen.

FLEXIBILITEIT

De woongebouwen zijn allen zo ontworpen dat
er een hoge mate van flexibiliteit aanwezig is
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AMENITIES

Elk van de woongebouwen op Het Codrico Terrein kent een deel
gemeenschappelijke voorzieningen, zogenaamde amenities. De
invulling van deze ruimtes is voor elk gebouw verschillend, maar
het doel is telkens hetzelfde; het faciliteren en tevens verbinden van
de bewoners. Bewoners kunnen gebruik maken van de gezamenlijke
werkplekken om overdag te werken, of van een gedeelde woon
kamer om een grote groep vrienden te kunnen ontvangen. Een
deel van de amenities is toegespitst op een gezonde levensttijl, zoals
een zwembad of sportclub. De gemeenschappelijke daktuin is waar
je je buren ontmoet en even een praatje maakt.
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LORENZO

“Katendrecht is natuurlijk een plek met een
eigen historie. Wat ik zo mooi vind is hoe deze
perfect samengaat met het heden.
Dat maakt het wonen hier extra fijn”
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5.3

MOBILITEIT EN
LOGISTIEK

In dit nieuwe stadscentrum staan de voetganger en
fietser centraal. Op deze manier creëren we een prettig
toegankelijk en doorwaadbaar gebied.
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1 PA R K E E R G A R A G E

VERKEERSSTROMEN

De auto komt slechts tot aan de rand van het gebied en
rijdt dan een van de ondergrondse parkeergarages in.
Al het autoparkeren is ondergronds weggewerkt waar
door er geen auto's op maaiveld zichtbaar zullen zijn.

2 F I E T S PA R K E R E N

Het fietsparkeren is op gebouwniveau opgelost.
Elk gebouw heeft een of meerdere fiets-entrees,
die vanaf de fietsroutes eenvoudig te bereiken zijn.
Met flauwe trappen en hellingbanen zet je je fiets
veilig en droog binnen.

3 LADEN EN LOSSEN

Op strategische plekken is voor elk gebouwdeel een
laad- en losplek voorzien voor de bevoorrading van de
publieke voorzieningen of het afleveren van een pakket.
Door de logistiek hier te concentreren wordt de rest van
het gebied ontzien. De levendige kade, de gezellige win
kelstraat en het groene park ondervinden geen hinder.
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TOEGANKELIJKHEID

Ondergronds vindt men twee grote dubbel
laagse parkeerverdiepingen. Hier parkeer
je gemakkelijk je auto of fiets, met grote
aandacht voor elektrische oplaadpunten.
Daarnaast zijn er zones met deelauto's waar
door je ook als je zelf geen auto hebt, toch
gemakkelijk mobiel blijft.
Vanuit de garages is middels liften en
trappen in de kernen toegang tot elk
gebouwdeel en elke voorziening mogelijk,
zonder onnodig ver te hoeven lopen.
In de ondergrondse garage is ruimte voor
550 auto's en 5.800 fietsen. Op de begane
grond van het Ensemble is daarnaast nog
een bovengrondse fietsenstalling op maai
veld gesitueerd, met ruimte voor nog eens
800 fietsen.
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ONDERGRONDSE
PA R K E E R G A R A G E

ENSEMBLE EN CODRICO TOREN
F O N D A E N L AT E N S T E I N

Vanaf de Brede Hilledijk rijd je de onder
grondse rotonde onder de Rijnhaven in.
Hier zijn ook de naastgelegen appartemen
tengebouw aan ontsloten.

Vanaf de Veerlaan, naast het Fenixgebouw,
rijd je de parkeergarage onder Fonda en
Latenstein in.
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6.1

VISIE

Als ontwerpteam nemen we de uitgangspunten als basis,
om ze van daaruit verder te verrijken tot een bijzondere,
hoogstedelijke leefomgeving met een robuuste relatie
tot de dynamische delta die Rotterdam kenmerkt.

MASTERPLAN ALS BASIS

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren een sterke
visie gecreëerd voor de Rijnhaven. Het Masterplan is hier het
concrete resultaat van. In dit boekwerk wordt een krachtig voorstel
neergelegd hoe de projectzone rond de Codricofabriek zich op
unieke wijze kan inschrijven in het Masterplan voor de Rijnhaven.
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In dit boekwerk wordt binnen de visiezone Codrico
ingegaan op hoe de herontwikkeling van het
Codricoterrein het Masterplan kan verrijken, en hoe
een maximaal verbonden relatie met het water ontstaat.
In de projectzone Codrico wordt gedetailleerd toe
gelicht hoe gebouw en publieke ruimte zich tot elkaar
verhouden en hoe de projectzone aansluit op haar
directe omgeving.
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Met inscripties in de publieke ruimte vertelt
'The Voyage' op stijlvolle wijze de historische
ontwikkeling van Liverpool © BCA
1 : R O N D J E R I J N H AV E N

Het Rondje Rijnhaven vormt een bijzonder krachtige
beweging om het nieuwe stadsdeel aan het water ten
volle te ervaren. Maar het hoeft niet bij één rondje te
blijven: we zien potentieel in het creëren van verschil
lende looplussen die elk hun eigen karakter hebben.
Zo kan men langs de historische kade wandelen, een
lus maken tussen de vier stadsparken en ankerpunten,
of een rondje maken over en door de verschillende
waterwerelden.

A
B

C

A. Rondje kade
B. Rondje stadspark
C. Rondje water

A

2: SCHARNIERPUNTEN

In het Masterplan worden het Nieuwe Luxor Theater en
metrostation Rijnhaven aangeduid als groene entree en
scharnierpunt. Samen met Hotel New York (met haar
groenruimte aan het water en de arriverende cruise
schepen) kan ook de Codricofabriek toegevoegd worden
aan bovenstaand rijtje. Hier legt een groenruimte een
verbinding tussen Maashaven en Rijnhaven, vergezeld
door de Codricofabriek als indrukwekkend gebouw.

REFERENTIES
D

B

C
A. Nieuwe Luxor Theater
B. Metrostation Rijnhaven
C. Codricofabriek + Fonda
D. Hotel New York

3 : W AT E R W E R E L D E N

Het Maerskgebouw staat als icoon te midden
van een groen park en fungeert als schakel
tussen twee wijken © SLA

De Rijnhaven is water. Deze centrale ruimte wordt het
kloppend hart van de hoogstedelijke leefomgeving.
Vanuit het Masterplan wensen we de ambitie om drie
onderscheidende zijdes te creëren, namelijk de formele,
het stadsstrand en de informele, maximaal
te onderscheiden van elkaar zodat er een mix aan
belevingen op en rond het water geboden kan worden.

A
B
C

A. Formele waterdek
B. Stadsstrand
C. Informele waterzijde

In Keulen wordt het water tot aan de
publieke kade gebracht om zo de relatie met
de stad intrinsiek te versterken © COBE
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1 8 E E E U W: W E T L A N D

1 9 E E E U W: P O L D E R

2 0 E E E U W: H AV E N

Natuurlijke, zachte overgang tussen
land en water.

Dijken sluiten polders in, leidend tot een
hardere overgang tussen land en water.

De scheepskades breken volledig de relatie
tussen water en land op ruimtelijk niveau.

FORMELE VERSUS
I N F O R M E L E W AT E R Z I J D E

TOOLBOX FORMELE ZIJDE

TOOLBOX INFORMELE ZIJDE

2 1 S T E E E U W: H O O G S T E D E L I J K
M I L I E U A A N H E T W AT E R

Aan de formele zijde wordt gewerkt met één
tool: een drijvende, strakke boardwalk die
meebeweegt op het ritme van de getijden.

Aan de informele zijde kunnen verschil
lende elementen ingezet worden:
drijvende, overstroombare, vaste, om
zo een informeel waterpark te creëren
dat een bijzondere beleving opwekt.
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Binnen dit hoogstedelijk niveau brengen
we het water terug naar de stad: door dijk
structuren, overstroombare onderdelen
en onderwaterecologie wordt een wereld
gecreëerd waar water de centrale drager is
en deze geprogrammeerd kan worden op
meerdere niveaus.
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6.2

LANDSCHAP

LANDSCHAP VISIE

Rotterdam is ontwikkeld op drie pijlers: de stad aan de rivier, aantrekkelijke
netwerken en herkenbare gebieden. Nu de historische havenbekkens vaker en vaker
herontwikkeld worden tot stedelijke leefmilieus, wordt de publieke ruimte op en rond
het water ook steeds toegankelijker waarbij het belangrijk is unieke plekken
te creëren om te leven, eten, werken, verblijven en genieten.
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Uit de rondjes Rijnhaven en netwerk
structuren groeit een kans om een
ongeziene ontwikkeling te creëren die
bezoekers, locals en bewoners op natuur
lijke wijze door het openbaar domein
gidst langs deze unieke plekken.

Rotterdam is een mozaïek van verschillende
gebieden en net het contrast en verschil
tussen deze maakt de stad uniek. Elke zone
heeft haar eigen sfeer en stijl. De visie voor
het landschap rond de Codricofabriek
schrijft zich in in het bestaande Masterplan
en versterkt het door een vloeiende over
gang te creëeren van ruwe kade met
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heropgewaardeerde monumenten, tot een
chic openbaar domein ondersteund door
hedendaagse kantoor- en woonontwikke
lingen. We integreren de Rotterdamse Stijl,
zowel de materialisatie en groenvisie waar
door de kade herontwikkeld wordt tot een
herkenbaar en coherent geheel.
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Rotterdam durft hier een bijzondere
openbare ruimte te creëren

OPENBARE RUIMTE

LANDSCHAP ALS VERBINDEND
INGREDIËNT

De landschapsvisie ambieert om veel meer
te maken dan enkel een ruimte waar door
heen gewandeld wordt. Het wordt een
bestemming met een coherente look-andfeel, maar met een veelheid aan gebruiken
en programmatie.
Pocketparks als plek voor
verblijven en ontmoeten.
© Plomp

Binnen de ontwikkeling van het
Codricoterrein bouwt het landschap verder
op de visie en het Masterplan van de
gemeente, waarbij de historische kwaliteit
van de haven nog duidelijk voelbaar is en
de relatie met het water nooit veraf. Het
combineert de kwaliteiten van een nieuwe,
grote stadsontwikkeling met intieme groen
ruimtes, knappe publieke ruimte en een
directe link met het karakteristieke verleden.

Ecologische beplanting
in het openbaar domein
stimuleert de biodiversiteit
en klimaatadaptiviteit van
de plek.

Interactie met natuur en
ecosystemenen hebben
fysische, intellectuele,
economische en soms zelfs
mentale voordelen voor
het welzijn van de mens.

— 380 —

— 381 —

Het wordt een ruimte voor iedereen, waarbij
het ontwerp voor de publieke ruimte onlos
makelijk verbonden is met de gebouwen.
Dit niet enkel voor het verzachten van
harde bouwranden of recreatie, maar als
basisingrediënt voor klimaatadaptief stads
ontwerp. Het landschap is robuust en stevig
geïntegreerd in de omliggende ontwikkeling
zodat er een duurzame verhouding ontstaat
tussen biodiversiteit en stedelijk gebruik.
De vegetatiezones geven ruimte aan een
variëteit aan beplanting, water buffering en
infiltratie en voor fauna met een natuurlijk
stedelijke habitat.
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1 : B E S T R AT I N G P AT R O O N

4 : 3 B E L A N G R I J K E W AT E R P U N T E N

De verharding binnen de ontwikkelvisie wordt
beschouwd als één continu tapijt dat overgaat van ruw
naar chic. De gebouwen staan als losse elementen op
het tapijt, waarbij de grens tussen binnen en buiten
vervaagd wordt door de verharding te laten doorlopen
in atria, publieke binnenruimtes etc. Een hoekver
draaiing in het bestratingspatroon duidt een entree of
speciale plek aan, en versterkt de wisselwerking tussen
binnen en buiten. Het groen maakt deel uit van dit
tapijt, waarbij bomen en heesters steeds op volle grond
geplant worden.

De Rotterdamse rauwheid en dynamiek van het water
geven het gebied haar kenmerkende identiteit. Drie
zicht- en loopassen tussen de Maashaven en Rijnhaven
creëren een belangrijk moment net voor men de kade
bereikt. Op deze plekken moet de relatie tussen het
waterlandschap en dat van de kade het sterkst zijn. Dit
wordt kracht bijgezet door de publieke programma's in
de plinten van de gebouwen, die geconcentreerd zijn
rond deze drie zones.

2: DE BOOMSTRUCTUURVISIE

5: LANDSCHAP PROGRAMMA

De bomenstructuur maakt deel uit van de bredere visie
van de gemeente die een helder verhaal creëert over het
losse en organische tot het strakke en rechtlijnige. Een
mix van Europese, inheemse loof- en naaldbomen wordt
voorgesteld, in de vorm van enkel- en meerstammige
bomen. Dichte groeperingen en organische boomstruc
turen bieden de mogelijkheid om kalme, rustige plekken
te creëren - even weg van het hoogstedelijk milieu- die
tevens ook de wind bufferen en hittestress verlagen.
Open ruimtes kaderen gebouwaccenten en brengen
licht en warmte tot aangename verblijfsplekken.

Het landschap is verweven tussen de gebouwen,
rond de monumenten en loopt door tot in het
water. Het Veldpark en Silopark worden belangrijke
groene ruimtes binnen het plan om te verblijven en
ontspannen. Langs de Laan creëren pocketparks
ontmoetingsruimtes en gezellige plekjes. Het haven
plein wordt een smeltkroes van activiteiten, stromen
en zichten, waar je lekker een hapje kan eten of
borrelen na een intense werkdag.

3: IDENTITEIT

Het landschap is verweven met de vier hoofdgebou
wen in de ontwikkelvisie. Elk met hun eigen specifieke
programma, architecturale uitwerking, historisch of
hedendaags voorkomen bouwen ze verder aan het
Rotterdam van morgen. Het tapijt dat het landschap
vormt, brengt deze samen binnen één coherent karakter
op het maaiveld.

Open ruimtes kaderen gebouwaccenten en brengen
licht en warmte tot aangename verblijfsplekken

A. Fonda | Veldpark
B. Latenstein | Silopark
C. Ensemble | De Laan
D. Codrico Toren | Havenplein
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V E L D PA R K

F O N D A | V E L D PA R K

De Fonda nestelt zich in het groen aan alle
zijdes. Twee publiek toegankelijk passages
sturen stromen door de Fonda, waarbij de
oostelijke onderdoorgang een drievoudige
hoogte heeft om de verbinding tussen beide
zijde moeiteloos te garanderen. De histo
rische spoorlijn wordt geïntegreerd in de
bestrating en viert het contrast tussen het
oude en het nieuwe.
Het Veldpark vormt de groene long van de
ontwikkeling, waar je rustige ruimtes vindt
om te ontspannen en je even weg van alles
te wanen. Deze weelderige groenruimtes
dragen, ongeacht de schaal, bij aan het
creëren van een bijzonder leefklimaat
voor mens, fauna en flora.

Het Veldpark vormt de groene long van de ontwikkeling,
waar je rustige ruimtes vindt om te ontspannen en je even
weg van alles te wanen

01
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Het Veldpark geeft ruimte aan
ontspanning, recreatie en ontmoeting

De publieke route door het gebouw
heen kadert het landschap en creëert
een sprookjesachtige achtergrond.
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S I L O PA R K

L AT E N S T E I N | S I L O P A R K

Latenstein vormt zonder twijfel het meest
bijzondere monument binnen de ontwik
keling en wordt gevierd door het te laten
rusten, of neerkomen, op een stenen tapijt.
De uiteindes van het fabrieksgebouw aan
de voorzijde worden geprogrammeerd met
publieke terrassen en cafés. Een publieke
lus nodigt iedereen uit om ook een tweede
maaiveld, een van historische silo's, een
daklandschap en bijzondere bruggen te gaan
verkennen om zo de Rijnhaven vanuit een
indrukwekkend perspectief te aanschouwen.
Het Silopark versmelt de ruwe bestrating
samen met weelderige schaduwbeplanting.
Het vormt een ontdekkingsruimte die steeds
weer iets nieuws van zichzelf toont. De scha
duwtuin trekt door de seizoenen heen een
reeks aan vlinders en andere bestuivers aan.

Het Silopark versmelt de ruwe bestrating samen
met weelderige schaduwbeplanting

02
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DE LUS

Intieme schaduwtuinen
bieden een bijzondere
beleving en creëren
intrigrerende momenten.

Een combinatie tussen ruw
en chic viert het oude en
nieuwe op een hedendaagse
wijze.

DE LUS IS IETS VOOR IEDEREEN

De lus zet Latenstein extra in de verf als belangrijke speler binnen
de otnwikkeling. De silo's en industriële structuren worden gevierd
waarbij het monument een publieke bestemming wordt voor
iedereen.
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Langs de kade verzachten
boomstructuren de ontwik
keling en brengen ze deze
terug tot een menselijke
schaal. © Polyform
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DE LAAN

ENSEMBLE | DE LAAN

Het Ensemble definieert de Laan en stimu
leert verbondenheid tussen verschillende
publieke ruimtes. Twee breed opgezette
atria leggen een fysieke en visuele verbin
ding tussen de Laan en de kade, waarbij de
bestrating en groenzones van het tapijt de
relatie tussen binnen en buiten compleet
vervagen. De pocketparken injecteren weel
derig groen in de beschutte Laan om zo een
gevarieerde en aangename buitenruitme te
creëren.
De pocketparkjes zijn evenveel onderdeel
van de publieke ruimte als van de toekom
stige huurders van het gebouw: ze dienen
beide doelen en het zijn de plekken waar
bezoekers en bewoners samenkomen.
Visueel en fysisch contact met groen en
natuur, zowel binnen als buiten, draagt bij
aan de gezondheid en het welzijn van de
mens. De voorziene stadsnatuur stimuleert
gezond leven, het inademen van schone
lucht, het creëren van veilige buitenruimtes.
Ze dragen bij aan een bijzonder leefklimaat
met hoge woon- en werkkwaliteit.

De pocketparkjes zijn evenveel onderdeel van de publieke
ruimte als van de toekomstige huurders van het gebouw
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© SOM

Een licht bladerdek geeft
karakter aan de identiteit
van een plek en creëert een
duurzame relatie tussen de
hoogbouw en het maaiveld.
© TCA

Robuust groen verbetert de lokale
biodiversiteit en klimaatadaptivteit en wordt
tevens ingezet om intieme ruimtes te creëren
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H AV E N P L E I N

C O D R I C O T O R E N | H AV E N P L E I N

Het Havenplein viert de iconische toren.
Bewust wordt hier gekozen voor een open
plein, zonder beplanting of andere ele
menten om een maximale flexibiliteit in
het gebruik van de ruimte rond de toren te
behouden. Verbindingen met toekomstige
drijvende eilanden of steigers werden
meegenomen in het ontwerp.
Het bestratingspatroon dat plaatselijk
gedraaid en ingevuld wordt met natuursteen
markeert entrees en creëert losse zones voor
terrassen of verbindingen met de kade.
De boomstructuur rond de toren verzacht
haar hoogte en kadert de tijdloze plint.

Het Havenplein viert de iconische toren. Bewust wordt
hier gekozen voor een open plein, zonder beplanting
of andere elementen
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Kwalitatieve en robuuste materialen worden
met zorg uitgezocht voor het meubilair in de
openbare ruimte. Bankjes worden uitgerust
met rugsteunen en een bronzen detaillering
met natuursteen en een warm houten
zitzone. © TCA

Aan het Havenplein bruist het van leven.
Hier vind je iets werkelijk unieks

Combinatie van een bijzon
der bestrating, informeel
zitten en een licht bladerdek
© TCA
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Een mozaiëk van verhardingen
verrijkt de publieke ruimte en
creëert bijzondere momenten.
© MVVA
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ELINE

“Als ik hier om mij heen
kijk dan zou ik graag nog wat
meer groen zien”
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DUURZAAMHEID
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DUURZAAM VOOR ALLE

7. DUURZAAMHEID

De gemeente Rotterdam wil duurzaamheid dichterbij de
Rotterdammer brengen. Groot en klein, in de haven en in de wijken

THEMA'S DUURZAAMHEID

ROTTERDAMMERS

In het plan hebben de volgende vijf thema's
een prominente plek: Energie, Duurzame
Mobiliteit, Natuur en Biodiversiteit,
Duurzaam Materiaalgebruik en Gezondheid
en Sociale Duurzaamheid.

De gemeente Rotterdam wil duurzaamheid
dichterbij de Rotterdammer brengen. Dat
doen ze groot en klein, in de haven en in de
wijken. Het is geen discussie dat Rotterdam
als grootste haven van Europa het voor
touw moet nemen in het tegengaan van de
negatieve gevolgen van klimaatverandering.
Maar de gemeente Rotterdam zet nog meer
in op projecten in de stad, de directe leef
omgeving van de Rotterdammers. Omdat
de Rotterdammers recht hebben op een
gezonde, mooie en groene stad. Ze gaan
voor schone lucht, droge voeten en lagere
energierekeningen. Zo wil de gemeente
Rotterdam er voor zorgen dat duurzaamheid
alle Rotterdammers iets oplevert.
De gemeente Rotterdam heeft het
programma Duurzaam opgezet. Met dit
programma richt de gemeente zich op de
versnelling en opschaling van activiteiten
die Rotterdam voor iedereen gezonder
en toekomstbestendiger maken. Dat gaat
om activiteiten van de gemeente zelf,
maar vooral ook over activiteiten van
Rotterdammers, bedrijven en instellingen.
Daar willen wij met Het Codrico Terrein
graag invulling aan geven.
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Rotterdammers hebben recht op een
gezonde, mooie en groene stad
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ENERGIE

DUURZAAMHEIDSCONCEPT

1. PV-cellen op de daken voor het opwekken van energie
uit duurzame bronnen.
2. Met WKO-systemen wordt warmte of koude per
seizoen in de bodem opgeslagen en efficiënt gebruikt.
3. De ventilatiesystemen zijn voorzien van een warmte
terugwin-systeem (WTW) waardoor er geen onnodige
energie verloren gaat
4. Op het dak van de toren wordt een PowerNest
geplaatst. Hiermee wordt energie opgewekt door middel
van wind.
5. Door de mix van verschillende programma's zoals
wonen en kantoren ontstaat een Smart-Grid; de warmte
tussen deze verschillende onderdelen kan efficiënt
worden uitgewisseld.
DUURZAME MOBILITEIT

6. In het plan wordt sterk ingezet op het gebruik van de
fiets. Onderdeel hiervan zijn de grote fietsenstallingen
en fietsroutes met strategisch geplaatste ingangen.
7. In de ondergrondse parkeergarage is een deel van de
plekken gereserveerd door deelauto's, elektrische auto's
en mobiliteitsconcepten zoals deelscooters.
N AT U U R & B I O D I V E R S I T E I T

8. De daken worden voorzien van een regenwaterre
tentiesysteem waarmee de daktuinen kunnen worden
geïrrigeerd.
9. Daken voorzien van intensieve beplanting zorgt het
tegen gaan van het urban heat island-effect.
10. In het landschap is aandacht voor biodiversiteit
middels een divers beplantingsplan.
11. Biodiversiteit wordt gestimuleerd door op de gevel
nestkasten voor vleermuizen en zwaluwen op te nemen.
12. Het Maritiem Centrum op het water heeft een educa
tieve functie wat betreft natuur.
D U U R Z A A M M AT E R I A A L G E B R U I K

13. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige en
circulaire materialen.
14. De renovatie van de fabriek zorgt voor het behoud
en hergebruik van bestaand materiaal, dit is de optimale
vorm van duurzaamheid.
GEZONDHEID EN SOCIALE DUURZAAMHEID

15. De rijke mix aan woningtypes creëert een inclusief
woonklimaat.
16. Door het activeren en publiek maken van de daken
wordt beweging en traplopen gestimuleerd.
17. Gedeelde voorzieningen voor de bewoners dragen
bij aan het buurtgevoel.
18. Sportfuncties in de woongebouwen dragen bij aan
een gezonde levensstijl.
19. In de plinten van de gebouwen is naast ruimte voor
winkels en restaurants, ook ruimte voor maatschappe
lijke voorzieningen.
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ENERGIE

Alle nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2021
voldoen aan de BENG-eisen. Deze Bijna
Energie Neutraal Gebouw-eisen neemt
Het Codrico Terrein mee als een van de
uitgangspunten in het ontwerp en plan
vorming van deze stadsvernieuwing. Dat wil
zeggen dat de gebouwen voldoen aan een
maximaal toelaatbare energiebehoefte van
25 kWh/m2/jaar en zoveel mogelijk worden
voorzien van hernieuwbare duurzame
energie. Installaties en isolatiesystemen
zullen hier dan ook rekening mee houden.
Door het toepassen van goede isolatie
niveaus gebruiken de woningen, kantoren
en hotelkamers in de basis al weinig energie.
Met de BENG-eisen is ook een maximum
gesteld aan luchtsnelheid van verse (koude)
ventilatielucht in gebouwen, zodat er geen
tochtoverlast wordt ervaren. Dit zal dan ook
worden meegenomen in het ontwerp en
uitwerking. Veel bewoners hebben namelijk
de neiging om bij tocht de ventilatie
openingen af te sluiten, waardoor er voor
de gezondheid nadelige situatie kan ont
staan. Dit zal dan ook worden meegenomen
in het ontwerp en uitvoering van deze
stadsontwikkeling.
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De Bijna Energie Neutraal Gebouw-eisen
neemt Het Codrico Terrein mee als een van
de uitgangspunten in het ontwerp en
planvorming van deze stadsvernieuwing
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DUURZAME MOBILITEIT

Goede bereikbaarheid en mobiliteit zijn
van toenemend belang, zeker voor de ste
delijke gebruikers. Deze ontwikkeling biedt
alle gebruikers de mogelijkheid om gebruik
te maken van ons mobliteitsconcept; een
slimme app waarmee je je eigen optimale
reis in tijd en kosten kunt samen stellen.
Duurzame mobiliteit stimuleren wij eenvou
dig door de gunstige ligging ten opzichte
van metrostation Rijnhaven en de fiets ‘voor
het grijpen’ (toegankelijk op straatniveau).
Gemakkelijk, snel, betaalbaar en duurzaam.

We verleiden autobezitters de auto zoveel mogelijk te
laten staan ten faveure van de elektrische deelvloot
die aantrekkelijk wordt aangeboden

De andere vervoersmodaliteiten zoals auto
en scooter bieden wij aan als elektrische
variant in een deelconcept. Eigen autobezit
behoort ook nog tot de mogelijkheden. Maar
ook hen kunnen we verleiden de auto zoveel
mogelijk te laten staan ten faveure van de
elektrische deelvloot die aantrekkelijk wordt
aangeboden.
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N AT U U R I N C L U S I E F
BOUWEN

Openingen in gebouwgevels
vormen een belangrijk huis
voor vogels wanneer deze op
de goede hoogte liggen en
juist geörienteerd zijn.

Nestkasten en bloemrijke
groendaken vormen een
prima habitat voor insecten.

AANDACHT VOOR
N AT U U R I N C L U S I E F B O U W E N

Ook op de gebouwen worden verschillende
maatregelen genomen voor de verster
king van de stadsnatuur op lokaal niveau.
Nestkasten, groendaken en gevelgroen
zijn een greep uit de mogelijkheden.
Hierbij is het belangrijk dat voor de juiste
diersoorten de juiste maatregelen worden
genomen. Verschillende vogelsoorten neste
len zich bijvoorbeeld graag op verschillende
hoogtes en verschillende windrichtingen.
Afhankelijk van de diersoorten die we
wensen aan te trekken in dit gebied, en die
bevorderlijk werken voor de stadsnatuur,
kunnen natuurinclusieve interventies geïn
tegreerd worden in de architectuur van de
gebouwen.
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N AT U U R &
BIODIVERSITEIT

Een variatie aan inheemse
boomsoorten verrijkt het
lokale stedelijke ecosysteem.

BIODIVERSITEIT STIMULEREN

Groenzones worden in dit plan niet inge
richt als vlakke graszones met een solitaire
boom er in. Het zijn weelderige, robuuste
groenelementen die een rijke variatie aan
beplanting en onderbegroeiing bevatten
met een reeks aan enkel- en meerstammige
boomsoorten.

Robuuste beplanting met
grote bomen bij aanplant
en goede onderbeplanting
creëert een aangenaam en
biodivers stadsklimaat.
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De beplanting wordt zo uitgekozen dat
deze maximaal stedelijke biodiversiteit kan
stimuleren: denk aan bloemen en kruiden
waar insecten en bijen hun voedsel uit
verzamelen, bomen die leidend zijn voor
vleermuizen en waar vogels zich in kunnen
nestelen en hoge grassen die fungeren als
schuilplekken voor kleine zoogdieren.
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REFERENTIE
FOTO'S

De herbestemming van de fabriek
is de ultieme vorm van duurzaam
materiaalgebruik

DUURZAAM
M AT E R I A A L G E B R U I K

De Codricofabriek, een productiefaciliteit
op het gebied van levensmiddelen en dier
voeding zal getransformeerd worden naar
multifunctioneel gebouw. Transformatie
is in veel opzichten duurzaam. Het casco,
de fundering, de gevels en trappenhuizen
van de fabriek worden opnieuw gebruikt.
Hierdoor hoeven er geen nieuwe bouwma
terialen voor deze onderdelen gebruikt te
worden en hebben bestaande grondstoffen
een langere levensduur. Het past ook in
het plaatje van duurzame stedelijke ont
wikkeling waarbij de levendigheid van de
omgeving en de ziel van de stad behouden
blijven.
Verder voldoet de fabriek op dit moment
niet aan de huidige duurzaamheidsmaat
regelen. De fabriek zal duurzamer worden
door de herontwikkeling wanneer er nieu
were technieken zullen worden toegepast.
Door de fabriek duurzamer te maken, zal dit
een positieve invloed hebben op de effici
ëntie en comfort van het gebouw. Dit zal
uiteindelijk leiden tot energiebesparing en
minder onderhoud.
Verder is er een structurele vraag naar ste
delijke groei en ruimte om te wonen, werken
en andere manieren van ruimtegebruik.
Door de wensen van de stad op de eerste
plek te zetten zal Het Codrico Terrein ook
een positieve sociale impact hebben.
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GEZONDHEID EN SOCIALE
DUURZAAMHEID

Naast de fysieke gezondheid wordt er bij
het Codrico terrein ook aandacht besteed
aan welzijn. Het speelt hierop in met haar
ontwerp waarin ruimte is voor rust en ont
spanning, ontmoeting en groen. “Beneden
op maaiveld moet je op je horloge kijken om
te weten hoe laat het is. Hier gaat het leven
24/7 door, net als in de aangrenzende voor
zieningen en straten; Fenix loods & Food
Factory, Deliplein en de nieuwe Bundstraat.
Ga je echter omhoog, naar je eigen domein,
dan ervaar je de rust waar je lichaam en
geest na een intensieve dag naar verlan
gen. Een plek voor jezelf, waar jij het ritme
bepaalt.
Deze stadsontwikkeling gaat ook over
verbinding tussen mensen. Tussen hen die
een druk, hectisch bestaan leiden en zij
die vooral aan de zijlijn staan. Deze ont
wikkeling creëert dan ook arbeidsplaatsen
in zowel de horeca, cultuursector, ver
schillende kantoorfuncties, vakkenvullers,
baliemedewerkers, als ook de gebouw
gebonden functies zoals de mobility en
community manager.
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RAMON

“Duurzaamheid moet worden
meegenomen in alle facetten van de
samenleving, dus ook in de bouw”
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Het Codrico Terrein voltooit het Masterplan Rijnhaven.
We doen dit niet alleen, maar slaan de handen ineen met
onze partners. RED Company heeft een formidabel team
van adviseurs gevormd bestaande uit Powerhouse Company,
Office Winhov, SHoP Architects, Mecanoo, Delva Landscape
and Urbanism, Mees Ruimte en Milieu, DVP, Crimson,
George&Harrison, Anne van der Zwaag
en Build In Amsterdam.
Wij zijn trots dat we onderdeel uitmaken van
deze bijzondere ontwikkelingen in Rotterdam.
Dat we samen het Rondje Rijnhaven realiseren met
Het Codrico Terrein.
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POWERHOUSE
C O M PA N Y

RED Company, een in Rotterdam geves
tigde ontwikkelaar, wordt gedreven door
een continu streven naar kwaliteit en
innovatie in vastgoedontwikkeling. Waardeoptimalisatie staat daarbij centraal, zowel
van het gebouw en het gebied, als voor
haar klanten, gebruikers en beleggers.
RED Company beschikt over een unieke
combinatie waarbij de complementaire
expertises van ontwikkelen en ontwerpen
worden gecombineerd. Een ontwikkeling is
meer dan een bouwplan en een kosten-ba
tenanalyse. Het moet ook slim inspelen op
de sociale, economische, ecologische en
technologische trends, die van groot belang
zijn voor de waarde-optimalisatie van het
project in de breedste zin van het woord.

R E D C O M PA N Y
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Powerhouse Company is een prijswinnend
architectenbureau dat is opgericht in 2005.
De missie van Powerhouse is om betekenis
volle ruimtes te creëren die het leven van
mensen beter maken. Powerhouse creëert
hun projecten door de collectieve compe
tentie van hun toegewijde team, samen met
een grondig onderzoek naar historische en
toekomstige context. Het bureau is trots op
de zintuiglijke omgeving van hun werk, die
resulteert in een constante zoektocht naar
de ‘sweet spot’ tussen beperkingen en moge
lijkheden. De benadering om te kijken naar
het functioneren van het gebouw berust
op de overtuiging dat elke centimeter in en
rond het gebouw de algehele sensatie die
het creëert moet verrijken. Hierdoor worden
context, schoonheid en functie met elkaar
verweven. De uitkomst is de serene helder
heid die mensen voelen in al hun projecten.
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8. SAMENWERKING

SHoP Architects is een gerenommeerd
wereldwijd architectenbureau met hun
hoofdkantoor gevestigd in New York. Het
bureau is ooit opgericht met het idee om
met diverse expertises op het gebied van
omgeving, de kwaliteit van het publieke
leven en gebouwen te verbeteren. Er werken
maar liefst 183 architecten bij dit archi
tectenbureau en is daarmee één van de
grootste architectenbureaus van New York
en daarmee van de wereld. SHoP richt zich
niet alleen op het ontwerpen van gebouwen:
het bedrijf is ook betrokken bij het ontwer
pen van openbare ruimten, infrastructuur,
culture en institutionele projecten. SHoP is
ook één van de innovatiefste architectenbu
reaus en bedrijven van de wereld. Het heeft
een aantal ontwerpen van wereldfaam op
zijn naam staan, waaronder het Barclays
Center en de slankste wolkenkrabber ter
wereld: 111 West 57th Street in New York.

MECANOO

Mecanoo is opgericht in 1984 door
Francine Houben. Mecanoo heeft veel
ervaring met het ontwerpen en realise
ren van unieke gebouwen die zowel de
ambities van de klant dienen als levendige
eindgebruikersruimtes creëren. Mecanoo
gaat bij elk project uit van hun filosofie die
People, Place & Planet omvat. Dit resulteert
in unieke oplossingen voor elke situatie.
Sustainability is ook een intrinsiek aspect
van de ontwerpaanpak van Mecanoo. Door
zich niet te laten leiden door vorm, maar
door naar het proces, overleg, de context,
stedelijke schaal en geïntegreerde duur
zame ontwerpstrategieën te kijken, creëert
Mecanoo cultureel relevante gebouwen
met een menselijke nuance.
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D E LV A

Office Winhov is een van oorsprong
Nederlands bureau dat werkt in de tradi
tie van 'de Europese stad'. Zij hebben een
reputatie opgebouwd met projecten die
gekarakteriseerd worden door een zorgvul
dig begrip van de context en veel aandacht
voor materiële expressie. Winhov streeft
altijd naar gebouwen die zich op een van
zelfsprekende manier verbinden met hun
omgeving en die een antwoord bieden op
de uiteenlopende vragen van eigenaren en
gebruikers. Tegenwoordig is Winhov inter
nationaal actief en werkt aan een breed scala
aan opdrachten.

Delva Landscape Architecture / Urbanism is
opgericht in 2008 door landschapsarchitect
Steven Delva. De opdrachten binnen Delva
draaien vaak om de grote actuele opgaven
als duurzaamheid, infrastructuur, ecologie,
economie en de veranderende betekenis
van het publieke domein. Delva’s doel is om
betekenis te geven aan de nieuwe functie
van het landschap en de belevingskracht van
het landschap te versterken. Belangrijk uit
gangspunt voor onze ideeën en ontwerpen
is de eigenheid van de plek. Delva geeft zich
zelf daarom de opdracht om het landschap
door en door te leren kennen en te beleven.
Die grondige landschapsanalyse levert het
bedrijf naast het programma van eisen het
materiaal om het landschap en de steden
bouw zowel bruikbaar als beleefbaar in te
delen en in te richten en daarmee opnieuw
kenbaar te maken aan iedereen die er is, er
komt en er dagelijks aan voorbijgaat.

OFFICE
WINHOV
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