
SINTJrcOBSPLAATS
VERDICI{TING IN ROTTERDAM
Waar voor de ooÍlog het hart van de stsd RotteÍdam lag, Íondom het riyiertiê de Rotte,ligt nu nog veelonbebouwde
ruimte. Het architectenbureau Hoogstad, Weeber, Schulze en VanTilburg maakte in samenwerking metde gemê6n-
tê een verdichtingsplan voor het huidige oostaliik stadscentrum. Met de .ealisering er van is men inmiddels begon-
nên. Hêt oeÍstê project op dê Sint Jacobsplaats omvat Íuim 300 woningsn, waarvan de bijzondere vormgeving
geinspiÍeerd is door de speciÍieke ligging aan het water.

In geen van onze grote steden werd na de tweede wereld-
oor log zoveel  gebouwd volgens de opvatt ingen van de
Nieuwe Zakel i jkheid als in Rotterdam. Geen wonder ove-
r igens .  Func t iona l i sme en zake l i j khe id  konden gemakke-
l i jk  u i tgelegd worden als construct ief  zuiver en econo-

misch verantwoord bouwen. Di t  sprak wel  aan in een
s tad  d ie  g ro tendee ls  in  pu in  lag ,  waar  een groo t  won ing-
tekort  heerste en de industr ie niet  meer kon funct ione-
ren. Toch heeft  het  grote publ iek nooi t  de resul taten van
de prakt ische funct ional ist ische archi tectuur en stede-
bouw met  open armen ontvangen.  ln tegendee l .  Ju is t  in
Rotterdam, waar het funct ional isme zo'n grote invloed
heeft  gehad is de react ie,  in de vorm van vraag naar
kleinschal igheid,  erg groot.  De kr i t iek op hetfunct ional is-
me is bekend: uni formitei t ,  grootschal igheid en monoto-
nie.  Rotterdam is een stad van de middelmaat geworden,
meent de stedebouwkundige J.  Hoogstad. Het grote ont-
breekt er evenzeer als het k le ine. Een ander belangr i jk  ge-
volg van de funct ional ist ische wederopbouw zi jn vol-
gens hem de gaten in het stedel i jk  gebied; de open ruim-
ten. Rotterdam zwemt in de ruimte.  De straten zi jn er bre-
der  dan de  p le inen.  Er  l ig t  in  Rot te rd  am 20 ha .  aan ga ten ,

Maquette van het Waterverband. Helemaal bovenin de Sint Jacobs-
plaats. Centraal l igt het Wereldhandelscentrum.
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Oude situatie. Zicht over de Delftsevaart.

Ontwerp voor de bebouwing langs het water
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De Sint Jacobsplaats is eerst langs de rand bebouwd
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die bebouwd kunnen worden. Verdicht ing l i jk t  de stede-
bouwkund ige  op loss ing ;  n ie t  a l leen  voor  de  b innens te-
den, maar ook voor de bui tenwi jken. 'Want waarom zul-
len we ook van deze bui tenwi jken geen binnensteden
maken? Waarom moeten we in een van de dichtst  be-
volkte delen van de wereld bl i jven smi j ten met z in loze
onbestemde ruimten? Het sectar isme van de Nieuwe
Zakel i jkheid heeft  zoveel  oningevuld gelaten, dat k le in-
schal ige pol iepen zich als nutt ige parasieten kunnen in-
vreten met ongetwijfeld een beter ecologisch evenwicht
a ls  gevo lg . 'A ldus  J .  Hoogstad .

Het wereldhandelscentrum : aanleiding tot verdichtings-
plan
Het beslui t  van bureau Hoogstad c.s.  om deel  te nemen
aan de pr i jsvraag die ui tgeschreven werd in verband met
de bouw van een wereldhandelscentrum in Rotterdam,
vormde aanleiding tot  een analyse van het gedeel te van
de binnenstad, waarin dit bouwwerk moest verri jzen.
Een analyse waarui t  in samenwerking met de gemeente
een verdicht ingsplan voortkwam. Bi j  de planvorming
werd ui tgegaan van de volgende constater ingen:

in het oostel i jk  stadscentrum l iggen te veel  open ga-
ten,

Een gedeelte van de nieuwe wandelroute langs hetwater. Op de vlonder
moet een horecapavi l joen komen.

het winkelc i rcui t  in het oostel i jk  stadsdeel  is  te lang
en funct ioneert  n iet ;  de oplossing moet gezocht worden
in een noord-zuid wandelroute,  evenwi jd ig aan de Li jn-
baan en  de  Coo ls inge l .
Deze wandelroute,  d ie een aantal  oost-west verbindin-
gen korts lu i t ,  maakt het aantal  beloopbare c i rcui ts in de
binnenstad veel  groter.  De route loopt langs de Rotte,
tussen Pompenburg en de Maas door het te verdichten
gebied. Het hele verdicht ingsplan, dat 160.000 vierkante
meter vloeroppervlakte extra zou opleveren, is bekend
geworden onder de naam Waterverband. De gepro-
jecteerde wandelroute zal  tevens een verbinding leggen
tussen de nieuw te bouwen woningen in de Leuvehaven
en het stadscentrum.

1979; De Sint Jacobsplaats: het eerste gedeelte van het
Waterverband
De open ruimten in Rotterdam die in aanmerking komen
om bebouwd te worden kunnen onderverdeeld worden
i n :

open ruimte in een stedel i jk  gebied, dat geacht wordt
klaar te zijn,

gebieden die na de oor log niet  weer bebouwd zi jn,
ruimte die bestemd is voor gemotoriseerd verkeer,
ruimte die nu ontstaan is door kaals lag ten behoeve

va n stadsvernieuwin g en verkeersvoorzieni  ngen.
Het eerste gedeelte van het Waterverband dat nu uitge-
voerd is, betreft de bebouwing van een gedeelte van de
Sint  Jacobsplaats,  een gat dat ontstaan is door de bom-

De bebouwing op de Sint Jacobsplaats wordt doorsneden door een sta-
len spoorwegbrug

ls integratie nog mogelijk in Rotterdam?

Nieuwe situatie. Augustus 1979
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bardementen van mei 1940. Daarvoor lag op deze plaats
de Rotterdamse 'Kalverstraat'. Dat bebouwing van deze
open ruimte zo lang op zich l iet wachten had twee oorza-
ken. Ten eerste bestond er onzekerheid over het traject
van de spoorwegverbinding die het terrein doorkruist .
Ten tweede werd de ruimte vri j gehouden voor zoge-
naamde city-functies. De laatste ti jd breekt het inzicht
door dat hier ook het wonen toe behoort ,  Op de Sint
Jacobsplaats z i jn nu 301 premie-huurf lats van verschi l -
lende typen en grootte gebouwd. Tussen de zes woonge-
bouwen door loopt een gedeel te van de nieuwe noord-
zuid wandelroute. Om deze route ter plekke aantrekkeli i-
ker te maken zijn er ook plannen voorterrasies, bloemen-
schui ten, promenades langs het water in combinat ie met
een aantal  v is-  en aanlegsteigers en een horecapavi l ioen
op een grote v londer in de Delf tse Vaart .  In een aantal
woongebouwen is op de begane grond ruimte voor
bedrijf jes, kantoortjes en winkeltjes. In Rotterdam vindt
men nu dus de bi jzondere funct iemenging van vissen en
winkelen.

Woningen aan het water
De 301 woningen en 32 bedrijfsruimten ziin grotendeels
aan het water gelegen. Oorspronkeli jk was het de bedoe-
l ing het middengebied op te vul len met kantoorruimte
voor gemeenteli jke diensten. Later is deze bestemming
gewi jz igd en inmiddels is men begonnen met de bouw
van nog eens 194 woningen op een parkeergarage. De
bebouwing voor het middengebied is door een ander
architectenbureau ontworpen. De kans bestaat dat ze
een totaal ander karakÍer kri jgt dan de randbebouwing
langs het water, ontworpen door bureau Hoogstad c.s.
Deze hebben zich duidel i jk  laten inspireren door de bi j -
zondere l igging. De opval lende vormgeving was voor

Het statische karakter van de bebouwing wordt verzacht door de bewe-
ging van het water

ons aanleiding om met de ontwerpers Hoogstad en Van
Ti lburg te gaan praten. 'Als je aan de rand van hetwater
staat, wat doe je dan? Je helt onwillekeurig iets achtero-
ver en je zakt  door je knieën'  a ldus Hoogstad. Hierui t  is
de idee van de woningen met een knik voortgekomen.
De woonblokken langs de Goudse Singel  l iggen wel is-
waar niet aan het water, maar na ri jp beraad heeft men
besloten ook hier dezelfde vormgeving toe te p'assen. De
verbreding van de basis biedt ruimte voor grote balcons
op de eerste en tweede verdieping en een terras of een
beschutte tu in op de begane grond.
De verbreding le idt  erwel toe datdewoongebouwen een
erg statisch karakter kri jgen. Aan het water is dit een pas-
sende bebouwing omdat het alt i jd beweegli jke water het
harde statische verzacht. Daar waar de verbreding niet
aan het water l igt, maakt het geheel een tamelijk zware
indruk. Dit is het gevaar van het repeteren van een vorm,
die geÍnspireerd is op een bepaald gegeven op een plaats

Een passende vormgeving aan het water
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waar di t  gegeven niet  aanwezig is.  Hetzel fde s ignaleren
we bi j  de achterwanden van de complexen. Deze worden
qua vormgeving grotendeels bepaald door de nogal fors
ui tgeval len l i f tschachten en trappehuizen. Langs de
Goudse Singel ,  maar vooral  langs het Haagseveer,  past
een dergel i jke bebouwing ui tstekend in het stadsbeeld.
Op andere plaatsen in het complex maakt een dergel i jke
vormgeving een wat zware, harde indruk.  Over igens is
de bebouwing tussen de Delf tse Vaart  en het Haagseveer
een ui tstekend voorbeeld van verdicht ing.  Er is niet  a l -

Onder: Grenzend aan een minimaal tuint ie is dezelÍde vormgeving'geen
architectuur om van achterover te val len'

Een passende gevel langs het Haagse Veer

op andere plaatsen maakt dezelfde vormgeving een nogal harde indruk.
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leen ruimte gewonnen; de nieuwe bebouwing vormt ook
een verri jking van het stadsbeeld. Langs het water is een i
door de nieuwe bebouwing van de drukke verkeersstraat
gescheiden wandelroute langs hetwater ontstaan. Vanaf
sommige punten aan het water bieden de grote balcons
boven het water hier en daar een f leur ige bloemenri jke
aanb l ik .

Wonen aan de Rotte in Rotterdam
De grote uittocht uit de steden li jkt over zijn hoogtepunt
heen te zijn. Sommigen keren zelfs weer terug naar de
stad. De nieuwe stedeling heefterwatvoorover om weer
in de stad te wonen, merkt Ben Kroon elders in dit num-
mer op, maar er moet ook iets geboden worden. Bl i jk-
baar is dit de ontwerpers van de woningen op de Sint
Jacobsplaats gelukt .  Middengroepen, maar ook kunste-
naars, die in de stad wil len bli jven of teruggekeerd zijn
bevolken de nieuwe woningen, die hun aantrekkel i jkheid
moeten verkri jgen door de l igging vlakbij het centrum en
aan het water. Verder de grote balcons en misschien de
ietwat modieuze vormgeving. De vorm van de kleine bal-
connetjes op de bovenste verdiepingen herhaalt zich
verticaal in de vorm van de ramen. De woningen zijn met
donkergele baksteen bekleed, de houten balconhekken
zi jn blauw en de schuine daken van de trappehuizen
donkerrood.
Op een braakliggend terrein tussen drukke verkeerswe-
gen, dat bovendien nog doorsneden wordt door een sta-

len spoorwegbrug, heeft men toch geprobeerd een
aantrekkel i jk  woonkl imaat te scheppen. De omwonen-
den stonden nogal wantrouwend tegenover de verdich-
tingsplannen. Men vreesde dat de afstand tussen de
woonblokken aan de Lombardkade te nauw zou worden.
Men dacht dat de toekomstige bewoners well icht hun
vui l  vanaf de balcons in het water zouden gooien e.d.
Maar ju ist  aan de Lombardkade is men bl i jkbaar snel  ge-
wend aan de nieuwe bebouwing. De kleurvan de balcon-
hekjes van de oude bebouwing is sinds kort aangepast
aan de nieuwe bebouwing: blauw en donkerrood. Wel-
l icht toch een tegemoetkomend gebaar aan de nieuwe
stedel ing.

Met de bouw van deze woningen is een begin gemaakt
met de verdicht ing in di t  gebied van Rotterdam. Inmid-
dels is men op meerdere plaatsen aan het bouwen. De
bijzondere vormgeving van dit complex is misschien wel
eens ten koste gegaan van een zorgvuldige detai l ler ing.
Komt het niet uit de lengte, dan moet het maar uit de
breedte komen, zal de opdrachtgever wel gezegd heb-
ben. Maar een brede basis is geen slecht begin voor een
stad die gebouwd moet worden op palen.

JANNY RODERMOND

Plattegrond van het meest voorkomende woningtype met een loggia
aan het water.
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