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RENOVATIE TECHNIKON ROTTERDAM

Plug en Play in ontwerp
van architect Maaskant
Martijn van Leeuwen is architect bij RoosRos Architecten. Hij is betrokken bij de renovatie van het monumentale schoolverzamelgebouw van
architect Maaskant. Het Zadkine College is gevestigd in een deel van
het gebouw. Zij wilden een programma dat maximaal het veranderend
beroepsonderwijs bedient, de student verleidt én met een logisch gebaar de relatie met de stad legt.

“H

et monumentale pand van Maaskant is
typisch een gebouw van de wederopbouw. Het is oorspronkelijk opgezet als
een schoolverzamelgebouw, waarin zeven scholen
gehuisvest konden worden. Het was het grootste
schoolgebouw in Nederland dat op een prominente plek in de stad stond. Nu maken drie instanties
gebruik van het gebouw: het Grafisch Lyceum, het
Zadkine College en een jeugdtheater. Het Grafisch
Lyceum is recent gerenoveerd en nu is RoosRos
gevraagd voor het Zadkine. De uitvraag betrof het
renoveren van het pand met een flexibele invulling
zodat het volledig klaargestoomd is voor het
‘nieuwe’ onderwijs.”
GROOTSCHALIG MODERNISTISCH
“De architect Maaskant heeft een belangrijke rol
gespeeld in de wederopbouw van Rotterdam na de
Tweede Wereldoorlog. De gebouwen die Maaskant
ontwierp verbeelden bij uitstek het optimisme van
de naoorlogse welvaartsstaat. De architectuur is
grootschalig modernistisch: staal, glas en beton. Dit
grootschalige gebouw betekende een ommekeer in
denken in een tijd waarin vooral dorpsschooltjes
werden gebouwd. Maaskant wilde een groots gebaar
maken langs het spoor. Dat is gelukt.”

Conceptmatige
doorsnede van de
zeven lagen. Met
onderop het brui
sende hart en de
praktische indeling
van de bovenliggen
de lagen.
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BLIKVANGER
“Het gebouw bestaat in doorsnede uit de begane
grond met daar bovenop zeven smalle verdiepingen met lange gangen en aan één zijde lokalen. In
totaal realiseren we 30.000 m2 onderwijsruimte.
Het pand was onoverzichtelijk en helemaal dicht
gebouwd; het was een sluip door kruip door
gebouw, met weinig lichtinval. RoosRos wilde het
gebouw terugbrengen tot de basis. We ontwierpen een plan waarbij al het overbodige materiaal
werd weggehaald zodat de betonstructuur weer
zichtbaar werd. De oorspronkelijke drager van het
pand wordt nu een echte blikvanger. Met dit plan
wint het gebouw aan transparantie, licht en de
beleving van ruimtelijkheid.”
BELEVINGSBOULEVARD
“Voor het Zadkine hebben we één centrale entree
gemaakt, die de meerdere oude entrees vervangt. Via de entree kom je in de centrale hal, de
‘beroepsbazar’. Daar worden alle facetten van het
beroepsonderwijs getoond: de bakkerij, kappers,
restaurants en schoonheidssalons. De hele
begane grond heeft een beroepsgerichte uit
straling met de ‘look and feel’ van de echte
wereld. Op de belevingsboulevard wil Zadkine

ONTWERP EN INRICHTING

Bij de sloop werd het betonskelet goed zichtbaar

In het uiteindelijke ontwerp is binnen de maatvoering van het betonskelet
het plug and play concept mogelijk gemaakt.

haar werk letterlijk tentoonstellen aan de omgeving.
De begane grond is met open trappen verbonden
met de tussenverdieping. Daar bevindt zich de
kantine, een open en aantrekkelijk geheel, waarmee
Zadkine studenten uitnodigt in het gebouw te blijven
in plaats van zich in de buurt op te houden. De
ruimte wordt geaccentueerd door de betonstructuur
met grote gaten te openen. Daardoor gaan de verdiepingen in elkaar over. Het ontwerp nodigt uit tot
bedrijvigheid in dit deel van het pand. Zo wordt het
gebouw een afspiegeling van de stedelijke structuur,
waar alles bruist, waar geleerd, gewerkt en geleefd
wordt.”

verschillende opleidingen de kans om hun verdieping
naar wens flexibel in te delen. Het werkt als een ‘plug
en play’ gebouw. Binnen het maatsysteem kun je een
pakket aan programmaonderdelen invullen.”

PLUG AND PLAY
“De praktijklokalen bevinden zich op de benedenetage zodat ze zichtbaar zijn van buitenaf. De
lokalen waarin voornamelijk theorieles gegeven zal
worden, bevinden zich op de overige verdiepingen.
We hebben de theorielagen op een duurzame manier
ontworpen. Dankzij de generieke basisopzet is het
gebouw eenvoudig te transformeren en daarom
toekomstbestendig. De opzet bestaat uit een logische
grid met stramienen van acht en zestien meter.
Daarbinnen kan het leerlandschap variëren. We
hebben modulaire theorielokalen, lichte
praktijkruimtes, docentenkamers, open
leercentra, kantoren en spreekkamers ontwikkeld. We bieden

“Wanneer je kijkt naar de fases in het proces zijn we
gestart met de dragende structuur. Daarna volgen
de inbouwpakketten. In de laatste fase maken we, in
overleg met de gebruikers, de indeling specifiek. De
opdrachtgever moet rekening houden met een groot
wisselend aanbod. We laten het keuzeproces zo lang
mogelijk open. Het ‘inkleuren’ van het gebouw doen
we met elkaar als allerlaatste. Voor RoosRos is die
samenwerking met de opdrachtgever essentieel. Wij
geloven in co-creatie, omdat je samen zoveel meer
kunt zijn dan de som der delen. Het streven is om dit
prachtige pand in september 2017 op te leveren.”

OPEN KEUZEPROCES
“Het is een groot gebouw en de bouw is al in uitvoering. We werken volgens een engineer- en buildproces, met Dura Vermeer. Het voordeel van dit proces
is dat we al beginnen met bouwen terwijl we op
sommige delen nog aan het ontwerpen zijn. Omdat
het een complexe en grootschalige renovatie is, is het
prettig om die flexibiliteit te hebben.”

Meer weten over RoosRos? Ga naar www.roosros.nl.
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