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Voorwoord en
leeswijzer
6. Waardestelling en aanbevelingen
Tenslotte mondt het onderzoek en de analyse uit in een waardering van het
gebouw en een reeks aanbevelingen op hoofdlijnen over hoe in de toekomst om te
gaan met eventuele bouwkundige wijzigingen in, aan en om het gebouw.

Crimson Architectural Historians is gevraagd een bouw- en cultuurhistorisch
onderzoek uit te voeren naar het Industriegebouw Goudsesingel, ontworpen door
Hugh Maaskant en Wim van Tijen in 1945-1951.
Het resultaat van dit onderzoek zal een toetsingskader vormen voor de huidige en
toekomstige transformatie van het rijksmonument. Met andere woorden: met dit
onderzoek wordt de bandbreedte aangegeven waarbinnen toekomstige ruimtelijke
en programmatische wijzigingen in, aan en om het gebouw kunnen plaatsvinden.

Context:
Hugh Maaskant (1907-1977), architect.
Een korte omschrijving van het oeuvre van de architect Hugh Maaskant.

Het onderzoek bestaat uit:
1. Industriegebouw Goudsesingel, Rotterdam
Een beschrijving en analyse van de totstandkoming van het gebouw en de receptie
ervan.

De verzamelgebouwen van Van Tijen en Maaskant
Hierin wordt het Industriegebouw Goudsesingel geduid binnen de reeks
verzamelgebouwen die Van Tijen en Maaskant ontwierpen en wordt het gebouw
in een bredere architectuurcontext geplaatst.

2. Plattegronden en doorsnedes
De reeks originele plattegronden en doorsnedes van het gebouw.

Stedenbouwkundige context
In dit deel wordt ingezoomd op het stedelijke ontwikkelingsproces van het
oostelijke centrumdeel van Rotterdam en de positie die het Industriegebouw hier
innam.

3. Architectonische analyse
Hier wordt de architectuur van het Industriegebouw beschreven en geanalyseerd.
4. Schokbeton
5. Bouwgeschiedenis
In dit deel wordt aan de hand van historische en tegenwoordige foto’s de
bouwgeschiedenis van het Industriegebouw gevisualiseerd en de vele ingrepen
en wijzigingen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden worden uitgelicht in
foto’s en plattegronden
6
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1.
Industriegebouw
Goudsesingel,
Rotterdam
Het industriegebouw maakt onderdeel uit van een reeks
bedrijfsverzamelgebouwen die het bureau van Tijen en Maaskant van 1939 tot
in de jaren zestig ontwierp. Deze reeks wordt beschreven in het hoofdstuk ‘De
verzamelgebouwen van Van Tijen en Maaskant’ op pagina 166 t/m 187.
Toen Van Tijen en Maaskant in 1945 een blok aan de Goudsesingel
toegewezen kregen voor de bouw van een Industriegebouw in opdracht van
de Industriestichting (dezelfde opdrachtgever als voor de industrieflat aan de
Oostzeedijk), konden ze teruggrijpen naar hun eerste ontwerp uit 1939, dat voor
vrijwel dezelfde plek was gemaakt. Als enige verschil was de oriëntatie van het
gebouw 90 graden gedraaid, maar dat maakte voor de vormgeving kennelijk niets
uit. De gevel is bijna identiek aan het ontwerp voor de Tweeleeuwenstraat en
maakt gebruik van dezelfde ritmering door balkons en zadeldaken, die symmetrie
en orde in het gevelbeeld brengen. In deze ritmering weerklinkt nog een echo
van het door Witteveen gedachte model van individuele, verticaal gerichte
panden. De latere rijksbouwmeester G.J. Friedhoff, bekend om zijn strenge
bakstenen overheidsgebouwen in Den Haag en niet bepaald een modernist, was
de supervisor van het oostelijk deel van de binnenstad en moest elke belangrijke
tekening van het Industriegebouw accorderen.
Hoewel het gebouw een wand moest gaan vormen langs de Goudsesingel, die
na de oorlog werd opgewaardeerd tot belangrijke verkeersader, en hoewel het
tegenover het langgerekte woningblok ‘Wereldhaven’ stond, was er wellicht ook
een zekere schroom ten opzichte van de enorme schaal van het Industriegebouw.

Industriegebouw Goudsesingel, ca. 1947

Daarom ook is het verdeeld in een hoofdgebouw, twee zijpoten en een
werkplaatsengedeelte, die elk een eigen vormgeving hebben. Daardoor werkt
het niet als een monolithische kolos zoals het Groothandelsgebouw dat wél
onbeschaamd zou worden.
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Gebruik
Het gebouw had als doel om te voorzien in de behoefte aan bedrijfsruimte voor
al die bedrijven wiens onderkomen was verwoest in de oorlog en die niet het
kapitaal bezaten om zelf nieuwbouw te plegen. Dat waren er nogal wat. Terwijl
de industrieflat aan de Oostzeedijk zich richtte op kleine bedrijfjes die 50-100 m2
nodig hadden, was het Industriegebouw bedoeld voor de iets grotere industrieën.
De gerealiseerde 22.000 m2 omvatte 12.000 m2 aan industrieruimte en kantoren
op de vier standaardetages en voor de rest showrooms aan de Goudsesingel,
werkplaatsen aan het Achterklooster, bordessen en galerijen, fietsenstalling,

Presentatiemaquette Industriegebouw Goudsesingel, ca. 1947
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Interieur van de kantoren in het hoofdgebouw in de jaren 50

Op de hoek van de Goudsewagenstraat en Achterklooster was een gereedschapszaak gevestigd.
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Op de hoek van de Goudsewagenstraat en Achterklooster was een gereedschapszaak gevestigd.

berging, directie- en personeelskantine en vier woningen op de dakverdieping.
Na oplevering vestigden vele bedrijven zich in het Industriegebouw, van wie een
aantal op dezelfde plek gehuisvest waren geweest vóór het bombardement, zoals
het confectiebedrijf van E.M. Hertzberger. Daarnaast bood het Industriegebouw
plaats aan allerlei productiebedrijven, een gereedschappenhandel, een drukkerij
maar ook de sociale werkplaats AVO (Arbeid voor Onvolwaardigen).
In de jaren ‘50 huurden vooral veel confectiebedrijven ruimte in het
Industriegebouw, bedrijven waar hoofdzakelijk jonge vrouwen als naaister
of stikster werkten. Op de tweede verdieping zat de dependance van E.M.
Hertzberger dat zijn hoofdvestiging in de Waalhaven had. De volledige derde
verdieping werd gehuurd door RoKleFa (Rotterdamse Kleding Fabriek), een
confectiefabriek die gespecialiseerd was in herenpakken. Toen zij zich vestigden
in het Industriegebouw werkten alleen bij dit bedrijf al 350 mensen. Op de
vierde verdieping zaten nog twee andere naaiateliers, Modemagazijn De
Ster en De Eland. De Ster was een zogenaamde japonnerie, een atelier dat
dameskleding maakte. In de beginjaren waren er tenminste zeven verschillende
confectiebedrijven in het Industriegebouw gevestigd.
Naast deze industriële functies kon men in het Industriegebouw ook terecht voor
de huur van kantoorruimte. Zo huurde het Duitse consulaat in 1952 een ruimte
van 500m2.
De werknemers van de verschillende bedrijven konden gebruik maken van de
gemeenschappelijke kantine op de bovenste verdieping, een grote open ruimte
die uitzicht bood over de stad. ’s Avonds en in het weekend werd de kantine als
feestzaal verhuurd, vooral voor het Rotterdamse verenigingsleven.

Shake hands
Het Industriegebouw is met zijn duidelijke betonconstructie en de
baksteeninvulling van de gevels een voorbeeld van wat destijds shake handsarchitectuur werd genoemd, waarbij de kwaliteiten van moderne (beton) en
traditionele (baksteen) materialen en constructiewijzen in één ontwerp werden
verenigd. Zoals Maaskant uitlegde: “Architectonisch is bij dit gebouw getracht het
typische Nederlandse materiaal “baksteen” consequent te aanvaarden met de
constructie-beton.”13 Het gebouw ontleent zijn expressie aan de constructie die
nadrukkelijk getoond wordt op de dakverdieping en in de verjongende kolommen
Interieur van kantoortjes in de werkplaatsen aan het Achterklooster, op de entresol en begane grond

16
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13)  W. Van Tijen en H.A. Maaskant, Industriegebouw aan de Goudsesingel te Rotterdam, Bouwkundig Weekblad
20-27 nov 1951, p. 409
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op de begane grond; het betonskelet is gebruikt om de constructie zelfs voor de
leek duidelijk te maken. Toch was Maaskant niet enthousiast over de expressie die
de baksteen aan de architectuur verleende. Hij vond weliswaar dat de combinatie
van een betonskelet met baksteen beter in het stadsbeeld paste (zeker tegenover
de bakstenen blokken van Jan Wils’ Wereldhavenproject), maar een invulling met
puien vond hij eigenlijk mooier.

Hall
Volgens de conventies van de Rotterdamse havenarchitectuur loopt er een straat
dwars door het gebouw heen en stond de entree aan de Goudsesingel als een
losse controlepost in de onderdoorgang naar de expeditiestraat. Een dergelijke
onderdoorgang met een portiersloge komt voor bij vele havengebouwen die
Maaskant ontwierp en gaf dan toegang van de openbare straat naar de ‘alleen

voor bevoegden’ toegankelijke kade; een portier controleerde de bezoekers. Aan
de Goudsesingel bestond theoretisch een vergelijkbare situatie waarbij voetgangers
een doorsteek zouden willen maken naar de expeditiestraat. Maar, zoals de
criticus/journalist Rein Blijstra in de Rotterdamse krant Het vrije Volk schreef, was
de functionaliteit ervan betwistbaar: “Zo is het bijvoorbeeld niet verklaarbaar
waarom naast de ingangshal aan de voorkant twee brede doorgangen zijn
vrijgelaten slechts dienend voor de enkele wandelaars (hoeveel mogen dat er zijn?)
die zich van de Goudsesingel naar de expeditiestraat willen begeven en dat deze
doorgangen nog verdeeld zijn door een paar korte balustrades van natuursteen.
Ook ziet men moeilijk in, wat de aan beide zijden tot in de doorgangen
doorlopende balkons boven de showroom voor functie hebben, terwijl tevens de
lege portiersloge aan de achterkant van de ingangshal bewijst, dat deze laatste
20
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De vrijstaande centrale lobby met aan weerszijden doorgangen was een gebruikelijk element in Maaskant’s
havengebouwen, zoals hier bij het poortgebouw van Progress (tegenwoordig: De Nieuwe Maaskant),
ontworpen door Maaskant in 1956-1961, Rotterdam

klaarblijkelijk overbodig is.”14 Maaskant wilde het tóch, hij zag het als middel om
het Industriegebouw tot een levendig, stedelijk gebouw te maken, en zei dat door
de onderdoorgang “een levendig contact tussen deze straten ontstaan is.”15 Of dit
echt waar was, of een idee-fixe van Maaskant valt moeilijk na te gaan. Het geeft
echter wél aan, welke ambities Maaskant met het gebouw had.
Bovendien gaven de onderdoorgangen hem de kans om de entree van het
gebouw te verbijzonderen. Dit was het meest “architectonisch ontworpen’
onderdeel van het gebouw. In de gevel werd de entreehal paradoxaal genoeg
gemarkeerd door de afwezigheid van de luifel die de showroompuien aan
de Goudsesingel horizontaal doormidden deelt. Zo ontstaat net als bij de
14)  Rein Blijstra, ‘Industrieflat Goudsesingel is fijn van afwerking. Arbeidsplaats geen vijandige plek’, het Vrije Volk
29-12-2952
15)  W. Van Tijen en H.A. Maaskant, Industriegebouw aan de Goudsesingel te Rotterdam, Bouwkundig Weekblad
20-27 nov 1951, p. 408
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entrees tot de expeditiestraten een grote poortachtige doorgang, die ingericht
werd met balustrades en balkons en waarin centraal de ‘hall’ (geschreven op
z’n Amerikaans), als een los element staat, aangekleed met glazen vitrines,
tourniquets en een losstaande wenteltrap met een wervelende vorm. Die
viel destijds bijzonder in de smaak bij Blijstra, die schreef over de: ‘prachtige
kronkeltrap boven de hoofdingang die als een danseres door alle verdiepingen
heen omhoogzwiert’.16

Prettig en vrolijk
De entree en de trap zijn enkele van de elementen die niet strikt functioneel
of noodzakelijk waren, maar wel het karakter van het gebouw bepaalden.
Oorspronkelijk moet dat karakter iets lichter en vrolijker geweest zijn dan we
dat nu, na 75 jaar verbouwingen en verfbeurten, kunnen onderscheiden. Blijstra
noemde het in 1952 expliciet ‘fijn van afwerking’, ‘prettig en vrolijk’. Hij beschreef
hoe verschillende heldere kleuren waren gebruikt als frisse accenten en tegelijk om
het gebouw functioneel leesbaar te maken: ‘felrood de deur van de goederenliften
en de brandslangkastjes in het midden, de witte deuren van de brandtrappen aan
de zijvleugels, zachtgeel de deuren die toegang geven tot de bedrijven.’
Ook het Groothandelsgebouw liet na de restauratie een verrassende hoeveelheid
details, materialen en kleuren zien, die voorheen schuilgingen onder verf en
systeemplafonds.
Zoals ook in zijn latere gebouwen gaf Maaskant de meeste nadruk aan de
vormgeving van de collectieve ruimten, die met enkele eyecatchers werden
uitgerust en met meer decoratieve en frivole elementen dan verwacht zou worden
van een modernist als Maaskant. De ruime kantines op de dakverdieping waren
eenvoudig maar ‘smaakvol’ ingericht met hangende lampen en typisch jaren ’50
afscheidingen tussen de zitjes.
De rigide stapeling van bedrijfsruimten is verzacht door de decoratieve
detaillering van de balkons, luifels, hijsbalken en balustrades, die zijn uitgerust met
geperforeerde panelen. De detaillering van deze elementen aan de ‘binnenzijde’
van het gebouw was voor de werksfeer bepalend: ‘Het moet een genoegen zijn
in dit lichte, open gebouw te werken, waar men even uit het bedrijf stappend het
gevoel heeft van bevrijding en saamhorigheid. Op de galerij bevindt men zich
24

25
16) Idem
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in een aangename “werkhof”, die niets heeft van de stille beslotenheid van een
hofje, doch ook niets van de onverzorgde chaos, waaraan een werkplaats zo kan
lijden.’17
Typerend is ook dat Van Tijen en Maaskant in hun toelichting op het gebouw
juist niet spraken over deze ‘vrolijke’ aspecten, maar het gebouw presenteerden
28
17)  Rein Blijstra, ‘Industrieflat Goudsesingel is fijn van afwerking. Arbeidsplaats geen vijandige plek’, het Vrije Volk
29-12-2952
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als een sober gebouw met een echte werkmanssfeer, waarin alle energie was
besteed aan de uitrusting die het gebouw tot een echt verzamelgebouw maakte:
de expeditiestraten en opslagplaatsen, de liften, de vergaderzalen en kantines op
het dak. Met de ingrediënten van horizontale routing van het verkeer, verticale
bundeling van transport, gemeenschappelijke voorzieningen en exploitatie,
dubbelhoge begane grondvloer met etalages, (maar ook een identieke bouwwijze,
steunpuntsafstand, bouwhoogte en outillage) was een lenig en uitbreidbaar model
uitgevonden, waarmee op elke locatie en voor elk aantal vierkante meters een
verzamelgebouw gemaakt kon worden.
De sobere sfeer van het Industriegebouw vond Maaskant passend voor een
gebouw met een dergelijke functie in het nieuwe Rotterdam: ‘Het meest
waardevolle voor een gebouw en steeds weer de basis voor de echte architectuur
is, dat tot uitdrukking gebracht wordt wat in de betreffende tijd aan gedachten
leeft en welke taak en plaats het gebouw in de maatschappij heeft’.18 Het gebouw
moest een uitdrukking van de ‘Zeitgeist’ zijn. En dat werd destijds herkend, zoals
Blijstra schrijft: ‘Maar wat ons het meest pakt is die onbeschrijfelijke sfeer van door
allen aanvaard werk. De arbeidsplaats is geen vijandige plek, waar men zijn brood
verdient om in de luttele vrije uren werkelijk te leven, zij vormt een onderdeel
van dat leven, omdat het aangenaam is er te verblijven.’19 Bij die Zeitgeist hoorde
overigens ook het verschil tussen directie en arbeiders dat werd uitgedrukt in de
aparte directiekantine en in het feit dat de lift in het centrale trappenhuis en de
wervelende trap bedoeld waren voor directie en bezoekers; arbeiders dienden de
diensttrappen in de zijvleugels te nemen of (voor de hogere etages) gebruik te
maken van de goederenliften.20

Een ander modernisme
De vormgeving van de externe gevels was niet direct van de constructie afgeleid
en bevat zelfs nadrukkelijk opgelegde klassieke en monumentale elementen, zoals
de driedeling en de schijnkolommen waarachter vemtilatiekokers schuilgaan.
Maaskant verklaarde bij het Groothandelsgebouw de zo bepalende ‘kolossaalorde’
18)  H. A. Maaskant, ‘Verzamelgebouwen’, Forum 1953, p.131
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19)  Rein Blijstra, ‘Industrieflat Goudsesingel is fijn van afwerking. Arbeidsplaats geen vijandige plek’, het Vrije Volk
29-12-2952
20)  W. Van Tijen en H.A. Maaskant, Industriegebouw aan de Goudsesingel te Rotterdam, Bouwkundig Weekblad
20-27 nov 1951, p. 408

Bedrijfshallen op industrieterrein De Wolfsdonken in Den Bosch, ca. 1948

van de gevel als een (gelukkig) toeval, omdat het de enige ruimtelijk niet
hinderende plaats was waar de ventilatiekokers ondergebracht konden worden.
Voor het Industriegebouw geldt precies hetzelfde: hij gebruikte het functionele
element van de ventilatie om de gevelcompositie te bepalen.
Maaskant gebruikte betonnen elementen met uitgesproken vormen, die deels
constructief, deels decoratief zijn. Het is een toepassing van ornament die
Maaskant van Van Ravesteyn had geleerd en die vooral verwant was aan de
simpele betonnen decoraties waarmee Van Ravesteyn de dierenverblijven versierde
in dierentuin Blijdorp (1939-1941). Van het Groothandelsgebouw is bekend dat
er verschillende soorten beton en beton met toeslag zijn toegepast waardoor
verschillende texturen en tinten zijn ontstaan. Ook op de historische foto’s van
het Industriegebouw is te zien dat de beton balustrades tweekleurig zijn; verder
onderzoek is nodig om te weten welke kleuren dit waren en hoe tot stand werd
gebracht.
De puntige luifels aan de Goudsesingel hebben geen functionele betekenis, maar
dienen puur als versiering. Het hijsen gebeurt aan de expeditiestraat en aan de

achterzijde van het gebouw. De luifels zijn dus een symbolische verwijzing naar de
familie van industriegebouwen waartoe dit gebouw behoort.
Het gebouw heeft vier voorgevels, maar die aan het Achterklooster is duidelijk
minder representatief uitgevoerd dan de overige drie zijden. De werkplaatsen lijken
qua vormgeving en typologie sterk op de hallen en werkplaatsen die Maaskant
ook op andere plekken bouwde, met name op Brabantse industrieterreinen.
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De rol die aan de constructie is gegeven en de rol van decoratie en representatie
maken de afstand tot het vooroorlogse modernisme wel heel duidelijk. Gladde
abstracte volumes, zuivere geometrieën, immateriële gevels zoals bij de Van
Nellefabriek; het werk van Maaskant heeft nooit aan die kenmerken voldaan.
Hoezeer Maaskants alternatief afweek van het modernisme waaraan Nederland
net gewend was geraakt, werd bij de opening van het Groothandelsgebouw al
opgemerkt, opnieuw door Rein Blijstra, die in het Vrije Volk schreef: ‘Het gebouw
van Van Nelle, volmaakt als het is, vormt een eindpunt. Een imitatie of zelfs een
goedbedoelde voortzetting leidt tot dat wat de Amerikanen op het ogenblik

Fabriek van Remington Rand op industrieterrein De Wolfsdonken in Den Bosch, 1950-1954

aanduiden met ‘International Style’, waarin de glaswand zelfbestaand wordt
en het gebouw overheerst. Men komt dan tot pasklare vormen, tot een soort
glaswandennijverheid, waarin een smaakvolle rangschikking verward wordt met
bouwkunst. Van Tijen en Maaskant wijzen ons een andere weg, een weg die
reeds afbuigt vóór het meesterwerk van Brinkman en Van der Vlugt is bereikt,
zij geven met het Groothandelsgebouw een eerste proeve van een nieuwe
opvatting, die m.i. zonder bezwaar vervolmaakt en verfijnd kan worden. Terwijl
het gebouw van Van Nelle dus in elk opzicht ‘klassiek’ genoemd mag worden,
betekent het Groothandelsgebouw een stap in een richting, waarin de architectuur
zich zal kunnen ontwikkelen, waarin constructie, functie en schoonheid op een
andere wijze met elkaar zullen kunnen harmoniëren’.21 Ook het Industriegebouw
Goudsesingel was, hoewel minder radicaal, een stap in die richting.

34
21)  R. Blijstra, ‘Groothandelsgebouw is een gezonde baby die pas over 75 jaar volwassen is. Op “groei” gebouwd;
gaat 2000 a 3000 jaar mee’, Het Vrije Volk 6-1-1953
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Industriegebouw in aanbouw, ca. 1947
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3.
Architectonische
analyse

kan de gevel bij skeletbouw worden gereduceerd tot een licht niet-dragend
‘scherm’ met een zeer hoge mate van transparantie. Een fraai Rotterdams
voorbeeld is de beroemde Van Nellefabriek van Brinkman en Van der Vlugt.
Een tweede aspect, dat hiermee samenhangt is de vrijwel ongelimiteerde vrijheid
in de plattegrond. Bij gebouwen met een betonskelet zijn dragende binnenwanden
niet langer nodig; deze functie is overgenomen door het systeem van balken en
kolommen. Deze flexibele indeelbaarheid werd ook toen al als groot voordeel
gezien.
Een derde aspect dat in het interbellum werd ontwikkeld, was de opvatting van
beton als esthetisch materiaal. In de vormgeving kon men alle kanten op, een
strakke, maatvaste bewerking was mogelijk, maar gebogen vormen lagen ook
binnen bereik. Wat ook meespeelde was dat er in deze periode meer waardering
kwam voor architectuur die een soort structurele zuiverheid uitstraalde: het
onthullen van het constructieve en technische aspecten van het gebouw werd
sterk op prijs gesteld.

Draagconstructie: betonskelet
Het Industriegebouw is volledig uitgevoerd in betonskeletbouw, een
bouwmethode die in de veertiger jaren een beproefde manier was om hoge
gebouwen op te trekken. Bouwen met beton bezat inmiddels een geschiedenis
van zo’n 50 jaar; al aan het eind van de negentiende eeuw werd er volop
geëxperimenteerd met beton als constructiemateriaal maar de eerste hoge
gebouwen waarbij het gehele constructie in beton werd uitgevoerd lieten
langer op zich wachten. Een betonconstructie werd -zoals bij veel bouwkundige
innovaties- aanvankelijk maar mondjesmaat toegepast, en vooral op plaatsen
waar het materiaal niet in het zicht bleef en voor gebouwen die behoorden tot
de industrie: fabrieken of werkplaatsen. Een betonskelet had allerlei voordelen:
beton kan veel meer drukkrachten opnemen dan metselwerk waardoor men
hoger kon bouwen. Daarnaast konden betonbalken en -vloeren door de verdere
ontwikkeling van betonijzer steeds grotere overspanningen maken. Een andere
belangrijke reden waarom architecten en ingenieurs overstapten van traditionele
constructiemethoden naar betonskeletbouw had te maken met de hoge mate van
brandwerendheid van beton.
In het interbellum begonnen vooral de architecten van het Nieuwe Bouwen
zoals Jan Duiker, Jan Wiebenga, Brinkman en Van der Vlugt en Van Tijen en
Maaskant de architectonische mogelijkheden van de betonskeletbouw verder te
onderzoeken. In deze ontwikkeling zijn drie aspecten van belang. Deze architecten
beseften dat betonskeletbouw radicaal nieuwe mogelijkheden bood voor de
constructie van gevels. Waar in traditionele gebouwen de gevelwanden altijd
dragend zijn, en daardoor dus altijd relatief massief moeten worden uitgevoerd,
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Betonesthetiek
Van Tijen en Maaskant behoorden in het Interbellum tot de voorhoede van
de modernistische architecten. De Kralingse Plaslaanflat (1936-1938) was het
eerste gebouw waaraan de naam van Maaskant officieel verbonden was nadat
hij in 1937 compagnon van Van Tijen was geworden. Maaskant ontwierp ook
het betonskelet van het gebouw. Hiermee lieten de architecten zien dat de
betonconstructie meer dan een technisch hulpmiddel is: het vormt de esthetiek
van het gebouw. Zonder toegevoegde ornamentiek te gebruiken is de constructie
zo expressief ontworpen dat het gebouw leesbaar wordt. De krachten die zich
in het gebouw afspelen zijn zichtbaar gemaakt. In het architectonische beeld
speelt niet alleen de grote schaal een rol, maar ook de balkons, trappen en
dakopbouwen. Dezelfde benadering werd ook gevolgd bij de latere Zuidpleinflat
(1945) in Rotterdam en het Nationaal Luchtvaart Laboratorium (1938-1941) in
Amsterdam. Bij dat laatste project werd in de materialisering gekozen voor simpele
materialen (baksteen, beton, tegels, hout, staal) die niet geschilderd of bewerkt
werden, maar getoond werden in hun rauwe vorm, zodat het verschil in textuur
duidelijk werd. Deze esthetiek is ook bij het Industriegebouw Goudsesingel terug
te vinden.

Zuidpleinflat

Bij het Industriegebouw verdwijnt de betonconstructie echter op de eerste tot de
vierde verdieping voor een groot deel achter een metselwerk façade. Deze stijl,
waarin baksteen met beton werd gecombineerd, wordt ‘shake hands’ genoemd
en was de kenmerkende architectuurstijl van de eerste wederopbouwjaren.
Op de begane grond en de bovenste verdieping blijft de constructie wél
onverhuld. Veel aandacht is hier besteed aan de detaillering van de balken en de
kolommen. Op sommige plaatsen lopen de kolommen taps naar binnen waardoor
trapeziumvormige raamopeningen ontstaan. In de hoeken, waar de kolommen
overgaan naar de balken, zijn kleine afrondingen gemaakt. Veruit de meeste
kolommen hebben een doorsnede in de vorm van een ‘plus’, waardoor alles er in
aanzicht net iets eleganter uitziet.
Tegelijkertijd had de constructie in de oorspronkelijke toestand letterlijk iets
ongepolijsts. Het beton was aan de buitenzijde nergens afgestuct waardoor
de enigszins ongelijke afdruk van de bekistingsplanken duidelijk zichtbaar was.
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Verticaal aansluitdetail over de vloerrand van
de verdiepingsvloeren aan de zijde van de
Goudsesingel

Doorsneden kolommen begane grond
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Indeling

Begane grond
Winkels
In de oorspronkelijke toestand waren er aan de zijde van de Goudsesingel totaal
14 winkels. De winkels hadden elk een beukmaat van 6 meter, met uitzondering
van de winkels op de hoeken van het gebouw; die hadden een dubbele breedte.
Aan de zijde van de Goudsesingel bezaten de winkels grote etalageramen, met
daarboven een royale betonnen luifel, die met consoles aan de bovenkant was
opgehangen. De indeling van de winkels was identiek en ook de inrichting bestond
uit een aantal gestandaardiseerde elementen. De bezoeker kwam via een portiek
binnen in een dubbelhoge winkelruimte. Ongeveer halverwege de ruimte was
een entresol ingebouwd, bereikbaar via een open, stalen trap met buisleuning en
houten treden, tegen de wand geplaatst. Daarnaast behoorde een toiletblok tot
de vaste onderdelen van elke winkel, dat als een zelfstandig rechthoekig volume
met afgeronde hoeken tegen de wand was geplaatst. De toiletblokken waren rug
aan rug geplaatst in aangrenzende winkels.
De kozijnen van de etalageramen en de toegangsdeuren waren uitgevoerd in
teakhout, de ramen boven de luifel en aan de achterzijde zijn echter in stalen
kozijnen met een taatsraam uitgevoerd.

Horizontaal detail over de metselwerk ‘pilasters’ aan de zijde van de Goudsesingel (Detail is voor de helft
getekend.)

Bekende architecten als Auguste Perret en Le Corbusier hadden een dergelijke
behandeling van beton bekend gemaakt onder de benaming ‘beton brut’. Deze
esthetiek van expressief vormgegeven beton vinden we ook terug in andere
gebouwelementen zoals de uitkragende balkons, de gebogen betonspanten op
de dakverdieping, en de decoratieve betonbalustrade met ruitpatroon die als een
soort fries rond het gebouw loopt.
Kenmerkend aan de betonarchitectuur uit deze periode is dat de
betonconstructie (kolommen en vloerranden) tot in de gevel doorloopt. Ook
bij het Industriegebouw is dit het geval. Al decennia terug raakte een dergelijke
bouwmethode in ongebruik omdat dit ernstige bouwfysische nadelen heeft.
Overal waar het beton de buitenlucht raakt, ontstaan namelijk warmtelekken.
Hedendaagse beton- en staalconstructies worden dus altijd geïsoleerd en kunnen
daarom zelden in het zicht blijven. De rudimentaire constructiemethode mag dan
bouwfysisch een nachtmerrie zijn, vanuit esthetisch oogpunt levert het wel een
uiterst heldere en leesbare vormgeving op.

Bij de winkels zijn een aantal veranderingen doorgevoerd: bij sommige is de
entresol tot aan de voorgevel doorgetrokken zodat er een volledige verdieping is
ontstaan. Bij andere is de trap en/of het toiletblokje vervangen. Bij alle gevels zijn
de teakhouten kozijnen wit geschilderd.
Centrale lobby
Maaskant en Van Tijen maakten een lobby die bijna als een los element onder
het gebouw was geschoven. Terwijl de winkeletalages door een betonnen luifel
werden beschermd, kozen de ontwerpers ervoor om de entreepartij juist te
accentueren door deze terug te laten vallen ten opzichte van de rest van de gevel.
De centrale lobby stond in de oorspronkelijke situatie los van de winkelruimtes,
zodat men van de Goudsesingel direct naar de expeditiestraat kon lopen. Buiten
openingstijden konden de doorgangen aan weerszijden afgesloten worden met
een hek.
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Loket controle toegang expeditiestraat

Aan de straatzijde gaven twee tourniquetdeuren toegang tot de hal, met
daartussen een receptie. Aan de kant van de expeditiestraat stond een kleine
trapeziumvormige uitbouw waar een tweede portier zat. Hij kon zo controleren of
er geen onbevoegden de expeditiestraat betraden.

Etalages op de begane grond
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In de lobby bevinden zich twee rechthoekige volumes met afgeronde hoeken,
waarvan de één de liften bevat en de ander toiletten. Het zijn constructieve
kokers die doorlopen tot de bovenste verdieping. De blikvanger van de lobby
was de sierlijke wenteltrap, verbijzonderd door de verlichting van halfronde TLbalken die de draairichting van de trap aftekende tegen het plafond. De trap was
uitgevoerd met terrazzo randen, witte tegels en kunststenen treden en een stalen
buizenbalustrade. Op de vloer lag een tegelvloer, in patroon gelegd.

De sierlijke wenteltrap is grotendeels in oorspronkelijke staat. De balustrade van
de trap is niet origineel en bevindt zich op een andere plek dan oorspronkelijk, nl.
met de staanders op de treden. De buitenzijde van de trap is geverfd waardoor
de kleurverschillen die er oorspronkelijk waren, verloren zijn gegaan. De huidige
vloerafwerking in de lobby is niet oorspronkelijk.
Expeditiestraat
De expeditiestraat is een belangrijk onderdeel in de industriegebouwen van
Maaskant. In de wederopbouw van Rotterdam werd dit element van de
expeditiestraat als leidend principe toegepast in alle bouwblokken van het
oostelijk gedeelte van het centrum. Allereerst leverde het laden en lossen van
vrachtwagens door de toepassing van een expeditiestraat minder verkeershinder
op voor het doorgaande verkeer. Daarnaast werd het winkelende publiek niet
gestoord door lossende arbeiders aan de straatzijde van het gebouw. Een
architectonisch voordeel was bovendien dat het gebouw geen achterkant had: met
een expeditiestraat konden aan alle vier de zijden van het gebouw representatieve
straatgevels worden gemaakt.
Iemand die goederen kwam halen en brengen kon dus zijn vragenwagen tot vlak
voor de lift rijden en direct zijn spullen in of uit de lift laden. Deze liften aan de
zijkanten van het gebouw hadden een dubbele bestemming, zowel goederen als
personen maakten er gebruik van. Overigens was de expeditiestraat niet zomaar
publiek toegankelijk, maar aan weerszijden afsluitbaar met hekken.
Om te voorkomen dat de zware vrachtwagens het wegdek kapot zouden rijden,
werd de expeditiestraat belegd met Stelconplaten. Destijds was dat een vrij nieuw
product dat kort voor de oorlog, in 1937, was uitgevonden door cement en
betonfabriek De Meteoor in Rheden. De 2x2 meter grote platen van gewapend
beton in een stalen rand waren bedoeld voor de verharding van bedrijfsterreinen
en loodsen en vonden een ruime toepassing in de haven en in allerlei utilitaire
gebouwen.

De centrale lobby is bij de verbouwing door bureau Zonneveld tussen 1982 en
1985 sterk gewijzigd. De open doorgangen aan weerszijden van de lobby zijn
dichtgezet en bij de winkelruimten getrokken. De voorgevel lag oorspronkelijk
dieper in het gebouw dan nu het geval is.
De  voor- en zijgevels van de lobby zijn niet meer in oorspronkelijke staat. Doordat
de lobby en de etalages van de winkels ongeveer in één lijn zijn komen te liggen is
de afleesbaarheid van de entree minder duidelijk geworden.
De liften en de trap in de lobby bevinden zich nog op de oorspronkelijke plaats,
maar verschillende dingen zijn veranderd. De glazen pui tussen de lobby en
de expeditiestraat is niet origineel; de neonverlichting op het plafond is ook
verdwenen. Tegenover de liftkoker bevindt zich gespiegeld een vergelijkbaar
volume met toiletten. Net als de liftkoker lopen deze toiletten als een
constructieve koker door naar de volgende verdiepingen.
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Verdieping 1 tot 4
De verdiepingen 1 tot en met 4 van het U-vormige volume waren hoofdzakelijk
bedoeld als bedrijfs- en kantoorruimte en hadden grotendeels dezelfde
standaardplattegrond.
De architecten voorzagen op drie plaatsen in liften en trappen: in de centrale hal,
en aan beide kanten in de oksel van de U-vorm. De liften in de centrale hal waren

De centrale hal was op elke verdieping hetzelfde uitgevoerd, met een garderoberek en enkele vitrines,
opgenomen in de wand, waar bedrijven hun producten konden showen

gereserveerd voor de directie en bezoekers, de liften in de zijvleugels werden in
de eerste plaats bestemd voor goederenvervoer, maar ook arbeiders mochten er
gebruik van maken wanneer ze naar een van de hogere verdiepingen gingen.
Deze stijgpunten zijn tijdens de verbouwingen in de jaren ‘80 sterk gewijzigd.
In de oorspronkelijke toestand waren dit buitentrappen die direct uitgaven op
de galerijen. Dat gold ook voor de liften; stapte men uit de lift dan stond men
buiten op de galerij. Bij de verbouwing zijn de trappenhuizen gesloten met glazen
puien. De huidige houten balustraden, de betonnen treden en de tegels tegen
de stootborden dateren ook uit de jaren ’80. De traptreden waren oorspronkelijk
bekleed met 4cm dikke kunststenen treden; tegen de stootborden zaten wit
geglazuurde dubbelgebakken tegels.22 Dit alles zag er waarschijnlijk hetzelfde uit
als de traptreden van de wenteltrap in de centrale hal. Op de bordessen was de
betonvloer afgewerkt met een Stabilem afwerklaag van 2cm dik. De traptreden
en de stootborden van de trappen naar de kelders werden niet bekleed met
kunststeen en tegels, hier werd slechts een laag carborundum, een antislip en
80
22)  De huidige tegels tegen de stootborden zijn niet origineel.
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Trappenhuizen in de oorspronkelijke toestand

kantoorruimte of bedrijfsruimte, varieerden van 90m2 tot 450m2. In de praktijk
werd echter niet zo strikt omgesprongen met het onderscheid tussen bedrijfs- of
kantoorruimte. Zo huurde de Rotterdamse kledingfabriek Roklefa in 1951 in een
keer de volledige derde verdieping, totaal 2800 m2.24 Hun kantoor nam de gehele
zijvleugel in beslag en dus niet alleen de ruimte boven de expeditiestraat.
Met uitzondering van de toiletten, die ook op de verdiepingen zijn ondergebracht
in rechthoekige volumes met afgeronde hoeken, en een enkele betonnen
brandmuur in de dwarsrichting, konden de verdiepingen vrij worden ingedeeld
dankzij de betonskeletbouw. Bij Roklefa werd weliswaar de oostelijke zijvleugel
onderverdeeld in kleinere kantoorruimtes, de productieruimtes werden op een
aantal incidentele brand- en scheidingsmuren na niet verder gecompartimenteerd.
Het voert te ver om de uiteenlopen kantoorindelingen uit de verschillende
decennia tot in detail te beschrijven. Een aantal algemene observaties kunnen
wel worden gemaakt. Als gevolg van de verschuiving in het gebruik van
productieruimte naar kantoorruimte, die zich in de jaren zeventig voordeed,
ontstond ook een behoefte aan een andere indeling: geen grote vrij in te delen
bedrijfsruimten, maar kantoorvertrekken van beperkte omvang. Om die reden
werd tijdens de verbouwing door W. Zonneveld in de jaren tachtig in de oostelijke
zijvleugel een indeling met een middengang geïntroduceerd, met aan beide zijden
vertrekken. De gesloten wanden zijn uitgevoerd in schoon metselwerk (inmiddels
soms overgeschilderd) en veroorzaken ondanks de bovenlichten een donkere en
onplezierige omgeving. De gang heeft bovendien als resultaat dat de gebruiker de
oorspronkelijke ruimtelijkheid van het Industriegebouw niet goed ervaart. De gang
contrasteert ook met het logistieke principe van het oorspronkelijke ontwerp, waar
de galerij eigenlijk de functie heeft van de gang. De benepenheid wordt nog eens
versterkt door de opvallend kleine afmetingen van de gemiddelde kantoorruimte.
Bovendien hebben de latere indelingen telkens een andere vormentaal. De
gemene deler bij de kantoorinrichtingen is dat er bij de ontwerpers weinig tot geen
gevoel was voor de structurele logica, detaillering, materialisering en ruimtelijke
kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp van Maaskant en Van Tijen. Het
oorspronkelijk rudimentaire grid van kolommen is door latere interieurontwerpers
opvat als ruitjespapier dat men vrijelijk kon inkleuren met modieuze oplossingen.
Dit doet echter afbreuk aan de kwaliteit van het monument.

Plattegrond van Roklefa, 3e verdieping van het Industriegebouw. De indeling is getekend door het bureau van
Maaskant en Van Tijen

- slijtlaag met siliciumcarbinegruis aangebracht, een materiaal dat ook gebruikt
wordt op schuurpapier.23
De bedrijfsruimten waren toegankelijk via de galerijen; een ontsluitingsprincipe
dat niet veel verschilt van Van Tijens vooroorlogse pioniersprojecten zoals de
Bergpolderflat en de Parklaanflat of de entrepotgebouwen in de Rotterdamse
havens. De galerijen werden afgeschermd door stalen buishekken. De
oorspronkelijk kleurstelling van de hekken is niet bekend, maar het is duidelijk op
historische (zwart-wit) foto’s te zien dat de bovenste buis een donkere kleur had
en de lagere buizen een lichte.
Indeling interieur
Aanvankelijk waren alleen de ruimten boven de expeditiestraten (in de zijvleugels)
bestemd voor kantoren; de rest van de ruimten was ‘bedrijfsruimte’, waar de
productie plaatsvond. De interieurafwerking van bedrijfsruimtes en kantoorruimtes
verschilde van elkaar: in de kantoorruimtes werd de betonconstructie afgestuct
terwijl in de bedrijfsruimtes het beton onbehandeld bleef. De verhuurbare units,
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23)  De oorspronkelijke trapleuningen zagen er zeer waarschijnlijk hetzelfde uit als de balustraden langs de
galerijen.
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24) Het Vrije Volk, 30-03-1951.

Plattegrond dakverdieping

Ook in de vormgeving van de dakverdieping op het Industriegebouw werd
dit collectieve karakter versterkt door de overal aanwezige open ruimte, met
een straat of pleinachtig karakter, dat nog eens versterkt werd door de rode
keramische (straat)tegels op de galerijen.25 Alleen op de bovenste verdieping zijn
de buishekken dichtgezet met een perforeerde, decoratieve staalplaat, ook deze
zijn nog origineel.

De voormalige toneelzaal op de vijfde verdieping (Foto: Titia Hahne)

Dakverdieping
In vergelijking met de kantoorruimten en werkplaatsen op de eerste tot en met
de vierde verdieping had de dakverdieping een heel ander karakter. Maaskant
en Van Tijen situeerden op de noordwesthoek de personeelskantines, en ter
plaatse van de ronde wenteltrap een kantine voor directiepersoneel en bezoekers.
De dakverdieping kreeg dus een collectief karakter en herbergde daarmee, op
de verdieping met het mooiste uitzicht, de faciliteiten die het Industriegebouw
uitzonderlijk maakten.
In het iets latere Groothandelsgebouw (1946-1953) werd hetzelfde concept
voor de dakverdieping toegepast in een iets uitgebreidere versie: ook hier
ligt de bovenste verdieping iets terug ten opzichte van de onderliggende
standaardverdiepingen en heeft het dak het karakter gekregen van een collectieve
ruimte, waar naast een bioscoop en feestzalen een terras is gecreëerd met zitjes
en plantenbakken, waar het personeel van de bedrijven hun lunchpauze of vrije
tijd kon doorbrengen.

De puien waren teruggelegd ten opzichte van de constructie, zodat de expressief
gevormde betonconstructie prominent aanwezig was. Tussen de kolommen
waren bloembakken geplaatst, die bijdroegen aan het karakter van een terras of
balkon. Daarnaast bevonden zich op deze verdieping, naast de stijgpunten in de
zijvleugels, twee half-overdekte pleintjes gemarkeerd met een vlaggenmast, zodat
de gebruikers zonder het gebouw te verlaten van de buitenlucht konden genieten.
Ook hier was men de plantenbak niet vergeten.
In 1976 werden echter een aantal gevelelementen geplaatst en werden deze
buitenruimtes helaas veranderd in afgesloten vertrekken. Bij de verbouwing in
de jaren 80 werden bovendien nieuwe bakstenen muren geplaatst, tussen de
84
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25)  Van deze plavuizen zijn alleen een aantal vierkante meters bewaard gebleven in de oostvleugel op de vijfde
verdieping voor de liften.

Oorspronkelijk situatie op de dakverdieping: terugliggende gevel, bloembakken en keramische tegels die het
straatachtige karakter van de ruimte benadrukken.
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Plattegrond woningen

bewoond door de huismeester van het Industriegebouw, of de overige woningen
ook door personeel werden bewoond is niet uit ons onderzoek naar voren
gekomen maar dat lijkt wel aannemelijk.

betonkolommen. Het ruimtelijke effect van de dakverdieping is door dit naar voren
plaatsen van de pui verloren gegaan.
Aan de zijde van de Kipstraat bevonden zich op de dakverdieping vier woningen.
De woningen hadden telkens dezelfde plattegrond. Achter de voordeur betrad
men na een kleine hal een gang die rechts toegang bood tot de keuken. Aan de
andere kant grensde een slaapkamer aan de galerij. In de centrale vide, met een
dubbele verdiepingshoogte, bevond zich oorspronkelijk een kleine badkamer met
wastafel en zitbad. Gesitueerd aan de straatzijde lag de living, aan deze zijde had
elke woning een balkon.
De centrale vide, waarin een open trap met buisleuningen naar de verdieping
voert, werd belicht met een dakvenster. Aan de zijde van de binnenplaats had
elke woning een grote dakkapel, zodat onder de schuine kap toch nog twee
slaapkamers pasten. De ruimte aan de andere kant van de vide, onder de schuine
kap, was slechts als berging bedoeld. Tenminste één van deze woningen werd

Deze oorspronkelijk plattegrond is in geen van de vier woningen nog intact.
Bovendien zijn er op verschillende plaatsen doorbraken gemaakt in de voormalige
woningscheidende wanden. De laatste jaren waren de woningen als kantoorruimte
in gebruik.
In een eerdere versie van het ontwerp waren ook de ruimten aan de overkant van
de dakverdieping (aan de Goudsewagenstraat) geprogrammeerd als woningen, in
de definitieve versie is het echter bedrijfsruimte geworden. Ze zijn vrijwel hetzelfde
vormgegeven, met uitzondering van de dakkapellen.
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Gevel
Hoewel het Industriegebouw een complexe, gelaagde gevel heeft kan deze bij
nadere beschouwing worden teruggebracht naar enkele eenvoudige concepten.
De betonconstructie, in feite het casco van het gebouw, organiseert in belangrijke
mate de gevelindeling. Op de begane grond en de dakverdieping is de constructie
veelal in het zicht gebleven, bij de eerste tot de vierde verdieping het betonskelet
bekleed met metselwerk.
Begane grond
De begane grondverdieping aan de zijde van de Goudsesingel bestaat volledig
uit houten etalageramen die geplaatst zijn in een frame van schokbeton.
De toegangen naar de winkels liggen in de trapeziumvormige portieken. De
toegangen en de etalageramen worden overdekt door een betonnen luifel die met
consoles aan de bovenkant weer één geheel vormt met de betonkolommen.
Aan de zijde van de Kipstraat en de Goudsewagenstraat en de kopse gevels
aan het Achterklooster kwam een gevelinvulling die overal is verdwenen: een
dubbele deur, raam of paneel met aan weerszijden glazen bouwstenen. Omdat
de achterliggende industriële bedrijven plaats hebben gemaakt voor winkels of
restaurants zijn deze lichtdoorlatende delen bijna overal vervangen door volledig
transparante gevelpuien. Aan de zijde van Goudsewagenstraat is recent een van
de oorspronkelijke gevelelementen met glazen bouwstenen en dubbele deuren
opnieuw gereconstrueerd.
Verdieping 1-4
Verdieping 1-4 heeft telkens vrijwel dezelfde gevelindeling. Alleen aan de zijde
van de Goudsesingel wijkt de eerste verdieping af omdat er hier extra balkons zijn
toegepast. In de betonplaat van de balkons zijn glazen bouwstenen opgenomen
waardoor de daglichtbelemmering voor onderliggende verdiepingen enigszins
wordt verminderd. De glazen bouwstenen zijn nog wel aanwezig maar zijn op de
meeste plaatsen onder een nieuwe afwerklaag verdwenen. Ook de oorspronkelijke
buishekken van de balkons, die hetzelfde waren als de buishekken op de galerijen,
zijn verloren gegaan.
Op de verdiepingen heeft het betonskelet rondom een niet-constructieve
bekleding van metselwerk gekregen. De ingepakte kolommen springen als
pilasters naar voren en zorgen zo voor een verticale geleding in het gevelbeeld.
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Daarnaast functioneerden deze pilasters als ventilatieroosters. Ter plaatse van de
vloerrand zitten telkens verticale gleuven waardoor frisse lucht het gebouw kon
binnenkomen.

met semi-transparant draadglas en transparant glas. Aan de zijde van de Kipstraat
en de Goudsewagenstraat zijn de gevels met dezelfde ingrediënten vormgegeven
als aan de Goudsingel en ze hebben een vergelijkbare uitstraling.

Het metselwerk van de pilasters is met veel aandacht voor detail uitgevoerd. De
afgeronde stenen op de hoeken zijn speciaal voor dit project gemaakt. Daarnaast
vereiste het ambachtelijke metselverband, een kruisverband, een strakke
maatvoering en goede vakmensen. (Zie ook pag 71 en 74)

De kopgevels van het U-vormige blok aan de zijde van het Achterklooster
hadden een meer gesloten uitstraling. Achter de bakstenen vlakken met de
kleine vierkanten ramen bevonden zich toiletruimten. De middelste strook in
de kopse gevels was oorspronkelijk de plaats waar goederen konden worden
geladen en gelost. Elke verdieping had twee deuren zodat goederen of materieel
met de hijsbalk op de vijfde verdieping konden worden geladen of gelost. Deze
laaddeuren, de glazen bouwstenen aan weerszijden en de hijsbalken in de
topgevels zijn verdwenen. De gehele strook is in de jaren 80 opgevuld met houten
gevelkozijnen.

Tussen de bakstenen pilasters bevinden zich in vierkante ruiten verdeelde
glaspuien. Ondanks eerdere ontwerptekeningen waarop de kozijnen in hout
zijn getekend, zijn de kozijnen uitgevoerd in schokbeton. In de middelste rij
ruiten bevinden zich twee taatsramen. De onderste rij is nu overal met een niettransparant plaatmateriaal dichtgezet; oorspronkelijk was dit om-en-om beglaasd
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Gevelfragmenten woningen aan de zijde van de binnenplaats

Gevelfragmenten woningen aan zijde van de Kipstraat

Puien langs de galerijen
Ter plaatse van de galerijen was er op verdieping 1 tot 4 een doorlopende
strook ruiten in kozijnen van schokbeton, boven een metselwerk borstwering
die bekleed was met basaltinetegels. De toegangen naar de bedrijfsruimten
waren dubbele deuren die later allemaal zijn vervangen door enkele deuren. De
kozijnen in schokbeton zijn daar met houten kozijnstijlen en -regels aangevuld.
De basaltinetegels in de borstwering zijn niet meer zichtbaar. Hierover is
glasvezelbehang aangebracht dat vervolgens is overgeschilderd. Alleen ter plaatse
van de centrale hal was de gevelpui over alle verdiepingen uitgevoerd in staal,
deze liep hier wel door tot de grond.

Dakverdieping
De dakverdieping bezat oorspronkelijk houten puien met ramen, die
teruggeplaatst waren ten opzichte van de betonnen kolommen. Deze puien zijn
verloren gegaan bij de verbouwing/uitbreiding in de jaren ‘80. Ook de voor en
achtergevels van de woningen zijn in die periode vervangen en zijn niet origineel
meer. Hetzelfde geldt voor de puien van de oorspronkelijke kantine, ook deze is
vervangen.
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De dakverdieping bezit enkele zeer karakteristieke kenmerken in de overkragende
luifels aan de kopse gevels en aan de Goudsesingel, en in de vier kappen die aan
de zijde van de Goudsesingel de traveeën met de balkons bekronen. Het is niet
vergezocht om hierin een symbolische verwijzing te zien naar de vormgeving van

niet-dragende gevelinvullingen en dakplaten – zijn in één oogopslag te herkennen.
Er is gewerkt met reliëf en ritmiek, de gevelinvullingen liggen net iets terug ten
opzichte van de constructie, de entrees en balkons zijn inpandig gelegd, de
dakplaten kragen verder uit naar de nok toe. Ondanks het feit dat het hier om
een aantal eenvoudige werkplaatsen ging is er veel aandacht besteed aan de
detaillering en de tektoniek van het gebouw. Niet voor niets was de vormgeving
van industriële architectuur een van de terreinen waar Maaskant het meeste
aandacht aan besteedde. De werkplaatsen aan het Achterklooster horen in een
uitgebreide reeks werkgebouwen thuis, die Maaskant realiseerde van Rotterdam
tot Den Bosch, Utrecht, Best en vele andere plekken.

negentiende-eeuwse en vroeg-twintigsteeeuwse pakhuizen of vemen. Om de goederen
naar binnen te krijgen werden bij deze
pakhuizen boven elkaar verdiepingshoge
laaddeuren en laadbordessen gemaakt met
aan een topgeveltje de hijsbalk. Niet toevallig
zitten de dwarskappen in de voorgevel van
het industriegebouw consequent boven
Pakhuis Koningin Emma te Amsterdam (1914)
de strook waar de balkons zitten. Maar de
Bron: http://www.dbnl.org/
kappen hadden niet diezelfde functie, want
de hijsbalken zaten aan het Achterklooster
en aan de expeditiestraat. De indeling met balkons om de vier traveeën is op een
esthetische compositie gebaseerd, niet op een functioneel schema.

De oorspronkelijke indeling van de hallen is niet meer langer intact. Wat vroeger
afzonderlijke hallen waren, is nu één open ruimte geworden (tegenwoordig
in gebruik bij MVRDV architecten). Vanuit architectonisch oogpunt is het
problematisch dat de gevels aan het Achterklooster vrijwel volledig zijn
witgeschilderd. De zelfstandigheid van de verschillende gebouwdelen en het
verschil tussen de materialen waarmee de gevel is opgebouwd, zijn hierdoor
verloren gegaan.

Werkplaatsen Achterklooster
De vijf werkplaatsen op de binnenplaats hadden hun hoofdingang aan het
Achterklooster en konden ook via de expeditiestraat worden bevoorraad. In elke
werkplaats bevond zich een toiletblok, een garderobe en een klein kantoor op de
begane grond, en op de entresol waren nog twee ruimten die als kantoor konden
worden gebruikt.
De bedrijfshallen waren op een zeer heldere manier vormgegeven: in de gevels zijn
de geknikte betonspanten duidelijk zichtbaar, en de gevels waren met uitzondering
van de middelste hal identiek vormgeven: op de begane grond een borstwering
bekleed met basaltinetegels, daarboven een strook ramen. De entreedeur ligt
terug in een portiek, daarboven een deels inpandig balkon. De gevel op de eerste
verdieping was bekleed met vierkante tegels en had twee vierkante ramen in
hetzelfde stramien aan weerszijden van het balkon. Direct onder de dakrand
bevindt zich nog een raam, voor het kantoortje op de verdieping.
De middelste hal was een garage, waar auto’s vanaf de voorzijde in konden rijden.
In 1950 huurde garagebedrijf Richters een van de hallen voor de stalling van
auto’s en de uitvoer van kleine reparaties.26

Tussen de bedrijfshallen en het U-vormige hoofdgebouw, waar nu de
brandtrappen staan, waren oorspronkelijk aan beide kanten kleine tuintjes
aangelegd, begrensd door een laag hekwerk.

De daken, uitgevoerd met daklichten, zijn van beton en zijn overkragend op de
betonconstructie gelegd. De verschillende bouwonderdelen – draagconstructie,
98
26) Het Vrije Volk, 02-12-1950.
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Materiaalgebruik
De betonconstructie en de betonvloeren zijn nu op de meeste plaatsen
witgeschilderd. Oorspronkelijk bleef het beton echter onbehandeld, bovendien
was afdruk van de bekistingsplanken duidelijk zichtbaar. Het Industriegebouw had
in de beginjaren daardoor een nogal robuust karakter.
Voor niet-transparante geveldelen pasten de ontwerpers naast metselwerk ook
basaltinetegels toe, vooral in de expeditiestraat, maar ook in de gevel aan het
Achterklooster. Dit soort cementtegels, met afmetingen van 30x30x4 cm of
25x25x4 cm waren waarschijnlijk een goedkoop alternatief voor metselwerk. Deze
tegels werden gemaakt van een betonmengsel waarbij het grind vervangen werd
door basalt, en werden veelvuldig toegepast als trottoirtegel. Vrijwel overal zijn
deze tegels overschilderd, wat oorspronkelijk niet het geval was.
In het algemeen kan gezegd worden dat een veelheid aan materialen werd

Verbouwing
Tussen 1982 en 1985 werd het Industriegebouw, zoals eerder gezegd, in fases
verbouwd. Zo werd het interieur van de zijvleugels veranderd; de trappenhuizen
van de zijvleugels werden gewijzigd, en ook de lobby aan de zijde van de
Goudsesingel werd sterk aangepast. Het ontwerp voor deze verbouwing werd
gemaakt door het Rotterdamse Bureau W. Zonneveld.

toegepast in de vormgeving van het Industriegebouw, van tegels tot baksteen,
plavuizen, parket, beton, terrazzo en staal en al die materialen werden zoveel
mogelijk onbewerkt getoond.

Vloerafwerkingen
In de centrale verkeersruimte op de verdiepingen, rondom de wenteltrap, ligt op
een aantal plaatsen mozaïekparket. Dit parket was in de jaren vijftig een nieuw
product en kon direct op de betonvloer worden geplakt. Waarschijnlijk gaat het
hier om een originele vloer, Maaskant en Van Tijen pasten deze vloer ook toe in
de feestzaal van het Groothandelsgebouw.27 Wij hebben echter niet met zekerheid
kunnen vaststellen of deze vloer ook origineel is.
De vloer in de centrale lobby was afgewerkt met natuursteen tegels, waarschijnlijk
kwartsiet of leisteen, die in een patroon waren gelegd. Op de 5de verdieping
lagen op de pleintjes en op de galerijen rode plavuizen.

Recente ontwikkelingen
In 2007 waren er plannen voor sloop van het Industriegebouw.29 De
woningcorporatie Stadswonen heeft het toen aangekocht en wilde er een
nieuwe bestemming aan geven in het kader van de zgn. ‘Kennisas’, de oostwest as die de Erasmusuniversiteit met het centrum zou verbinden. Het gebouw
zou herontwikkeld worden samen met TCN, het bedrijf van ontwikkelaar Rudy
Stroink. Het nieuwe programma zou behalve het kantoor van Stadswonen
‘ontmoetingsplekken voor high-potentials’ bieden en de vleugels zouden
studentenwoningen bevatten. TCN haakte echter af toen het programma
onrendabel bleek. Het kantoor van Stadswonen (later overgenomen door Vestia)
werd wél gevestigd in de werkplaatsen, die daartoe verbouwd werden door
architectenbureau Van Rassel. De verbouwing werd afgerond in 2010, het jaar dat
het Industriegebouw de status van Rijksmonument kreeg.

Plafonds en klimaat
In de kantoren en de werkplaatsen waren oorspronkelijk geen systeemplafonds
toegepast. In plaats daarvan was de onderkant van de betonvloer afgewerkt met
5cm mevrietplaten, een relatief nieuw bouwproduct in de jaren ‘40. Mevriet, ook
wel Dempo genoemd, was een houtwolcementplaat van Nederlandse makelij en
had naast brandwerende eigenschappen ook geluidsdempende eigenschappen.28
Systeemplafonds kwamen pas veel later op de markt en waren bovendien niet
nodig.
De klimaatbeheersing in het Industriegebouw wordt door de huidige gebruikers
nog steeds als uitstekend ervaren, hoewel die met simpele middelen werd
geregeld: een ventilatiesysteem met roosters die zijn weggewerkt in de
gevelpenanten, verwarming met behulp van radiatoren die vooral voor de ramen
zijn geplaatst, en koeling door taatsramen die geopend kunnen worden.
Door de afwezigheid van systeemplafonds waren de verschillende ruimten dus ook
hoger. Vooral die hoogte en het volume van de ruimtes maakte dat mechanische
koeling niet noodzakelijk was.
27)  Ronald Stenvert, 2008, ‘Hygiënische vloeren: vloerentaxonomie 1850-1965’ in: Eloy Koldeweij red. 2008,
Over de vloer: met voeten getreden erfgoed, Zwolle: Waanders Uitgevers, p. 290-325.
28)  Piet Bot, 2009, Vademecum historische bouwmaterialen, installaties, en infrastructuur, Alphen aan de Maas:
Uitgeverij Veerhuis. p. 244.

Nadat Vestia in zwaar weer was beland, werd het Industriegebouw in
2015 verkocht aan Luuk Schotsman, die de oorspronkelijke bestemming
van bedrijfsverzamelgebouw in ere herstelde en ook de architectuur van
het gebouw zo veel mogelijk restaureert. Sindsdien zijn er vele herstel en
verbeteringswerkzaamheden aan het in- en exterieur van het Industriegebouw
uitgevoerd, waarvoor de ontwerper Piet Hein Heek het ‘masterplan’ maakte.
Het gebouw is in enkele jaren al uitgegroeid tot een populaire vestigingsplek
voor creatieve bedrijven. In de werkplaatsen is inmiddels het architectenbureau
MVRDV gevestigd. Op de begane grond zijn aan de Goudsesingel winkelinterieurs
hersteld met gebruikmaking van gereconstrueerde elementen. Restaurants, cafe’s,
winkels en een herinrichting van de expediestraat (naar ontwerp van MVRDV) als
openbare ruimte zijn in uitvoering, die niet alleen de huurders van het gebouw
maar ook een breder publiek zullen trekken. Dat zal een belangrijke impuls zal
geven aan de transformatie van dit oostelijke deel van de binnenstad.
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29) www.herbestemming.nu/projecten/industriegebouw-goudsesingel-rotterdam

Nieuw toegevoegde wanden door Piet Hein Eek

Door Piet Hein Eek is een reversibel systeem van binnenwanden ontworpen
voor de kantoorverdiepingen, die met een simpel, gestandaardiseerd design een
eigentijdse invulling geeft aan een omgeving voor creatieve bedrijven.
Belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe ingrepen is het herstel van de openheid en
transparantie, die in de loop der jaren door de vele verbouwingen verloren was
gegaan. Dat geldt voor de gevels, de trappenhuizen en de doorgangen naast de
ingang, die alle in de toekomst weer open gemaakt zullen worden.
Door het unieke businessmodel van de nieuwe eigenaar (waarbij de huurinkomsten
benut worden voor investeringen in het gebouw) blijkt het mogelijk om vele
verbeteringen en restauratieve ingrepen te doen. Vele van de aanbevelingen in dit
rapport zijn inmiddels al begonnen of zullen in de toekomst ondernomen worden,
zoals het kleuronderzoek, het herstel van de verbinding met het binnenterrein
vanaf de openbare straat en het openmaken van de trappenhuizen.30
Vanwege de mentaliteit en de passie waarmee de huidige renovatie en restauratie
van het Industriegebouw wordt uitgevoerd zijn de condities en de vooruitzichten
voor het Rijksmonument bijzonder gunstig te noemen.
102
30) Eek en Dekkers B.V., Plan van aanpak Herontwikkeling, 16 Februari 2017
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4. Schokbeton
In het Industriegebouw is op grote schaal gebruik gemaakt van geprefabriceerde
schokbetonnen elementen. Het grootste deel van de kozijnen is gemaakt van
schokbeton, maar ook de frames van de etalages aan de zijde van de Goudsesingel
werden in deze betonsoort uitgevoerd.
G. Lieve en M.E. Lauwerik ontwikkelden in 1932 een methode om beton
te verdichten door de bekisting te laten schokken. Hierdoor werd het beton
aanzienlijk sterker dan bij traditionele verwerkingen. In datzelfde jaar kregen
zij een octrooi op deze betontechniek. NV Schokbeton ging zich onder andere
toeleggen op de productie van geprefabriceerde betononderdelen zoals
gevelplaten, betonnen kozijnen, en delen van draagconstructies. Na de Tweede
Wereldoorlog werd een nieuwe fabriek geopend in Kampen, die met een
oppervlakte van twintig hectare de grootste betonfabriek van Europa was. Tussen
1942 en 1962 leverde NV Schokbeton circa
1800 schuren en 1000 arbeiderswoningen voor
de Wieringermeer en de Noordoostpolder.31
Maaskant maakte vaker gebruik
van schokbeton, bijvoorbeeld bij zijn
industriehallen en ook bij de gevels van
het Groothandelsgebouw. Ook bekende
Amerikaanse architecten als Marcel Breuer,
John M. Johansen en Gordon Bunshaft pasten
schokbeton toe in hun gebouwen. De ingenieurs
van NV Schokbeton speelden op die manier
een belangrijke rol bij de totstandkoming
van het ontwerp en bij de esthetiek van
betonarchitectuur in de jaren 50 en 60.
Na de jaren 80 raakte de techniek van het
Gordon Bunshaft, Lambert bank, Brussel,
schokken in ongebruik omdat chemische

Van Tijen en Maaskant, Groothandelsgebouw, Rotterdam, 1953

verharders een goedkoper alternatief
boden.32 Betonnen gevelkozijnen, zoals
toegepast in de het Industriegebouw en
het Groothandelsgebouw, verdwenen van
de markt vanwege de slechte bouwfysische
prestaties.

1965
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31)  Piet Bot, 2009, Vademecum historische bouwmaterialen, installaties, en infrastructuur, Alphen aan de Maas:
Uitgeverij Veerhuis. p. 348.
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John M. Johansen, Amerikaanse ambassade
Dublin, 1964

32)  http://www.schokbeton.info/schokbeton.info/info.html
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Gevel Industriegebouw
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5.
Bouwgeschiedenis

110

111

•

Vergelijking foto’s rond de oplevering en foto’s van de huidige situatie

•

Gecombineerde plattegronden van originele situatie en de huidige situatie

gevelkozijn in schokbeton
glazen bouwstenen
in balkonvloer

vloerrand bekleed met staand
metselwerk

betonconstructie bekleed
met metselwerk

speciale afgeronde
metselsteen

oorspronkelijke
balkonhekken

beton balustrade wit
geschilderd

taatsraam

gerestaureerd kozijn
(onderste rij ruiten)
om-en-om draadglas
en transparant glas

glazen bouwstenen
origineel maar afgedekt

betonkolommen met
kruisvormige doorsnede,
taps toelopend

ventilatie sleuven

nieuwe balustrade

stalen kozijn

gerestaureerd kozijn
(onderste rij ruiten)

onbeschilderde beton
betonconsoles boven
de luifel

beton wit geschilderd

zwarte hoektegels

terrazzo bekleding

terrazzo strook
geschilderd

gebouchardeerde
betonplint

kozijnen geschilderd

stoepje

frame etalage
schokbeton

teakhouten kozijnen
en houten deuren
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situatie ca. 1955

113
situatie 2017

Neonlogo chocoladefabriek
Van Houten

hijsbalk

dakplaten met grote overstek
als “losse” onderdelen vormgegeven
bijzondere afgeschuinde
ramen en deuren
onbeschilderde beton
in het zicht

neonreclame verdwenen

hijsbalk verdwenen

beton wit geschilderd

sleuven voor ventilatie

pergola

ramen dichtgezet

ruiten in balustrade
in twee kleuren

nieuw kozijnen ter
plaatse van laaddeuren

WC-ramen
vloerranden zijn af te
lezen door staand metselwerk en beton

raamkozijnen met
daarvoor tralies
laaddeuren

brandladder

raamkozijnen met
daarvoor tralies
lichtkoepel

trapeziumvorminge
ramen

glazen bouwstenen
zijn dichtgezet

gesloten hekwerk ipv
laag hekje

glazen bouwstenen met
blind gevelelement
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situatie ca. 1955
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situatie 2017

onderkant van de galerijen
zijn wit geschilderd, overige
betonelementen onbeschilderd

hijsinstallatie

inkepingen in
galerijranden

vlaggenmast
glazen bouwstenen in liftkoker

kozijnen in schokbeton

hijsinstallatie niet meer
aanwezig

enkele deuren ipv
dubbele deuren

plaatmateriaal ipv glas
trappenhuizen en
ruimte naast lift dichtgezet
liftdeuren niet origineel

borstwering
grijs geschilderd

borstwering bekleed met
basaltinetegels

balustrade in twee kleuren
(mogelijk zwart en wit)

dubbele toegangsdeuren
naar bedrijfsruimten
stalen glaspui bij centrale hal volledig
in glas (geen gesloten borstwering)

glazen bouwstenen
overgeschilderd

Stelconplaten in expeditiestraat
situatie ca. 1955

Uitgebouwde portiers-loge
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117
situatie 2017

akoestische platen, neonverlichting verdwenen

gestuct plafond

neonverlichting

symmetrie van toiletblok en liftschacht

gebouchardeerde
beton

gebouchardeerde beton
wit geschilderd

stalen kozijn
oorspronkelijke
balustrade
uitbouw portiersloge

treden kunststeen
stootborden witte
tegels

nieuwe balustrade
portiersloge verdwenen

mozaiektegels
witte wandtegels

natuursteen vloer
in twee kleuren
nieuw vloerafwerking
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situatie ca. 1955
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situatie 2017

open trappenhuizen

hijsbalken
vlaggenmast verwijderd

open trappenhuizen
dichtgezet

terugliggende gevel
vrijstaande kolommen

nieuwe gevel meer
naar voren geplaatst
waardoor constructie
niet meer vrij staat

bloembakken
stelconplaten
geperforeerde
staalplaat

rode kermatische
plavuizen verdwenen
rode kermatische
plavuizen

120
situatie ca. 1955

121
situatie 2017

ruiten in balustrade
in twee kleuren
onderste rij ruiten
niet meer transparant

omkasting ventilatie
brandtrappen
voorstel voor neon
verlichting (geschetst
op de foto)

beton wit overgeschilderd
kozijnen in schokbeton, volledig
transparant (geen
draadglas)

onbehandelde
betonconstructie
in het zicht

nieuw vluchttrappenhuis
balkonhekken niet
origineel
gewijzigde gevel

betonplaten
basaltinetegels
(onbeschilderd)
basaltinetegels
(onbeschilderd)
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situatie ca. 1955

123
situatie 2017

begane grond
elementen overeenkomstig originele plattegrond
aanpassingen/elementen in huidige situatie
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N

eerste verdieping
elementen overeenkomstig originele plattegrond
aanpassingen/elementen in huidige situatie
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N

tweede verdieping
elementen overeenkomstig originele plattegrond
aanpassingen/elementen in huidige situatie
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N

derde verdieping
elementen overeenkomstig originele plattegrond
aanpassingen/elementen in huidige situatie
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N

vierde verdieping
elementen overeenkomstig originele plattegrond
aanpassingen/elementen in huidige situatie
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N

vijfde verdieping
elementen overeenkomstig originele plattegrond
aanpassingen/elementen in huidige situatie
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6.
Waardestelling
en
aanbevelingen

Algemene aanbevelingen:
Het karakter van het Industriegebouw wordt bepaald door een hoge mate van
ordening, herhaling, standaardisatie en symmetrie. Van Tijen en Maaskant
maakten gebruik van een groot aantal gestandaardiseerde elementen waarmee
de betonnen draagconstructie werd ingevuld. De schokbetonnen kozijnen of de
galerijen en balustrades zijn slechts enkele elementen van de ‘bouwdoos’ waaruit
het Industriegebouw is samengesteld. Dat gold ook voor het interieur van de
winkels, waar de entresol, open trap en toiletblokje tot de standaardelementen
behoorde. Het doorzetten van deze reeks vaste elementen geeft eenheid en rust
aan het gebouw en bepaalt in belangrijke mate de esthetische kwaliteit ervan.
Het is dan ook algemeen aan te bevelen om uniformiteit, standaardisatie en
herhaling als basisprincipes vast te houden, zowel bij reconstructies als bij nieuwe
ingrepen. Fragmentarische wijzigingen zullen snel tot verrommeling leiden.

Algemene waarde:
Het Industriegebouw Goudsesingel is een Rijksmonument en van bijzonder
cultuurhistorisch belang als karakteristiek voorbeeld van de eerste fase van de
wederopbouw van Rotterdam, waarin voorrang werd gegeven aan het herstel van
bedrijvigheid en waarin een grote schaal en stedenbouwkundige zonering van de
stad hun intrede deden.
Typologisch was het Industriegebouw vernieuwend als wegbereider van een
hele reeks collectieve bedrijfsgebouwen in Rotterdam en de rest van Nederland,
waar de organisatie was gebaseerd op de logische afwikkeling van het vervoer
en transport van mensen en goederen, het creëren van een prettige en humane
werkplek en de logische inpassing van het gebouw in het stedelijk weefsel.
Stedenbouwkundig vormt het gebouw een onlosmakelijk onderdeel van het plan
voor het oostelijke deel van de binnenstad van Rotterdam, waarmee het door
haar functie (bedrijven en winkels) en door het circuit van expeditiestraten is
verbonden.
Architectuurhistorisch is het Industriegebouw een belangrijke schakel in de
ontwikkeling van de typologie van het verzamelgebouw door Van Tijen en
Maaskant en een goed voorbeeld van ‘shake hands’-architectuur, met beton en
baksteen gecombineerd in de constructie en decoratie. Het gebouw heeft met zijn
expressieve gevels en vele verrassende details een hoge esthetische kwaliteit.

Wanneer nieuwe ontwerpen worden gemaakt voor een bepaald onderdeel
(bijvoorbeeld een balustrade of een pui), dient dit ontwerp doorgezet te worden
voor alle identieke gebouwonderdelen. Om de samenhang en uniformiteit van het
gebouw te handhaven bij toekomstige transformaties of restauraties, is het aan
te bevelen om per gebouwdeel transformaties uit te voeren. Half uitgevoerde
plannen of wijzigingen zullen de eenheid van het gebouw aantasten.
Typerend voor het verzamelgebouw als typologie is de nadruk op de collectieve
ruimten, die de kwaliteit van het gebouw vormen en het Industriegebouw
méér maken dan een optelsom van bedrijfsruimten. In het ontwerp werd aan
deze ruimten de meeste aandacht besteed. Ook hier geldt weer het principe
van uniformiteit en herkenbaarheid: de centrale hal was op elke verdieping met
dezelfde elementen uitgerust, dezelfde vloer, garderobe-rek en vitrines. De
galerijen en stijgpunten zijn op elke bedrijfsverdieping hetzelfde. De collectieve
ruimten op de dakverdieping hadden de belangrijkste rol: hier werden de
verschillende bedrijven en hun personeel één ‘community’, als ze de kantine
deelden. Bovendien was het gebouw door de toneelzaal, die door allerlei
Rotterdamse verenigingen werd gebruikt, onderdeel van de stedelijke community.
Het is aan te bevelen om ook bij de transformatie van het Industriegebouw te
streven naar een hoge, uniforme kwaliteit van de collectieve ruimten en deze de
meeste aandacht te geven.
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Specifieke aanbevelingen per
gebouwdeel:

Een andere karakteristiek van het gebouw, dat de architectuur zeer heeft bepaald,
was de toepassing van vooral ongeschilderde en onbewerkte materialen:
beton, baksteen, tegels, hout. Kleurverschillen in het beton werden niet door verf
bewerkstelligd, maar door toeslagen in het beton. Dat verleende het gebouw
een rauw en industrieel uiterlijk, maar gaf ook een eigen uitdrukking aan de
verschillende delen van de gevels. Inmiddels zijn veel delen van het gebouw
noodzakelijkerwijs geschilderd (overwegend wit) vanwege constructieve en
onderhoudstechnische tekortkomingen en dat heeft veel van de kenmerkende
verschillen doen verdwijnen. Voor het grootste deel lijkt het onmogelijk of
onwenselijk om de beschermende verflagen te verwijderen. Waar mogelijk is het
echter aan te bevelen om bij toekomstige ingrepen en veranderingen de esthetiek
van onbewerkte materialen als uitgangspunt te gebruiken.

Gevel Goudsesingel
•
Begane grond: Etalages uitgevoerd in een frame van schokbeton, de
raamkozijnen uitgevoerd in (onbewerkt) teakhout. Deuren naar de winkels
zijn ook in hout. De inrichting van de winkels bestond uit een beperkt aantal
gestandaardiseerde elementen, zoals een trap, entresol met balustrade en
een toiletblokje.
Aanbeveling: Hou vast aan de gestandaardiseerde elementen in de winkels
of breng ze terug. Een systematische, gestandaardiseerde benadering
is daarbij belangrijk, zodat op hoofdlijnen een uniforme inrichting en
uitstraling blijft bestaan.
Breng het (onbewerkte) hout van de kozijnen terug naar de oppervlakte
door de verflagen af te schuren.

Slechts enkele gebouwdelen waren geverfd: de toegangsdeuren naar de bedrijven,
de liftdeuren, de balustrades. De precieze kleur ervan is via de oude zwart wit
foto’s niet te achterhalen en de tekeningen in het archief geeft zelden informatie
over kleur. Een nader onderzoek naar het kleurgebruik in het Industriegebouw is
aan te bevelen.
Voor de omgang met het Rijksmonument is in algemene zin aan te bevelen om
zoveel mogelijk vast te houden aan originele elementen. Het Industriegebouw
heeft echter niet meer dezelfde functie als 70 jaar geleden en aanpassingen ten
behoeve van het nieuwe gebruik zullen nodig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
puien op de begane grond aan Kipstraat, Goudsewagenstraat en Achterklooster,
die zullen veranderen van werkplaatsen naar horeca en kantoren en andere
functies, die om meer transparantie van de gevel vragen. Reconstructie en
restauratie zal in dat geval niet altijd de beste manier zijn om de nieuwe functie
te accommoderen. Een logische, eigentijdse vormgeving die recht doet aan de
oorspronkelijke principes van standaardisatie, herhaling en uniformiteit is dan meer
op zijn plaats. Het is aan te raden om voor deze beganegrond-puien een ontwerp
te laten maken dat rekening houdt met deze principes zodat de samenhang van
de puien bewaard blijft, en dat tegelijk een mate van variatie inbouwt, rekening
houdend met de diverse functies die het gebouw zal huisvesten.
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•

Centrale lobby: Dit gebouwdeel is in de loop der jaren sterk gewijzigd.
Oorspronkelijk was de lobby verzelfstandigd doordat hij los stond van
de rest van de rest van het gebouwvolume. De gevel van de lobby stond
verder terug, ook waren er aan weerszijden doorgangen die toegang gaven
tot de expeditiestraat. Dit alles is nu verdwenen waardoor de afleesbaarheid
van de entree minder duidelijk is geworden.
Aanbeveling: Maak bij eventuele toekomstige verbouwingen een nieuw
ontwerp voor de entreegevel, zodat de zelfstandigheid van de lobby
terugkomt, in de geest van het oorspronkelijke ontwerp.

•

Verdieping 1-4: De kozijnen op deze verdiepingen zijn uitgevoerd in
schokbeton met twee stalen taatsramen. De schokbetonnen kozijnen zijn
kenmerkend voor industriële architectuur in de wederopbouwperiode.
Deze betonnen kozijnen, die ook in de andere gevels zijn toepast, zijn
daarmee van hoge bouwhistorische waarde. De onderste rij ruiten is overal
dichtgezet met een niet-transparant plaatmateriaal. Oorspronkelijk waren
deze ruiten om en om draadglas en gewoon enkel glas, maar op sommige
plekken in het gebouw waren alle ruiten transparant: draadglas werd dus
niet consequent toegepast.
Aanbeveling: Behoud de oorspronkelijke schokbetonnen kozijnen, maak

Aanbeveling: Gebruik bij de inrichting van deze ruimten dezelfde reeks
gestandaardiseerde elementen, zoals bij de winkels aan de Goudsesingel.
Behoud de dubbelhoge ruimtes; breid de entresols niet uit tot volledige
verdiepingen.

de gesloten panelen opnieuw transparant. Een consequente toepassing
van draadglas in de onderste kozijnen is een goede keuze, maar historisch
gezien niet noodzakelijk.
•

Verdieping 1-4: In de betonvloer van de balkons zijn glazen bouwstenen
opgenomen, deze zijn niet meer zichtbaar omdat de balkons een nieuwe
afwerklaag hebben gekregen. Ook zijn de oorspronkelijke balkonhekken
vervangen door minder goed passende balkonhekken.
Aanbeveling: Indien technisch mogelijk zou het mooi zijn om de glazen
bouwstenen in de balkonvloeren opnieuw zichtbaar te maken. Vervang de
huidige balkonhekken door een meer bij de architectuur en oorspronkelijke
stijl van het gebouw passende variant. Een restauratieve benadering is
niet noodzakelijk. Daarentegen is uniformiteit in de vormgeving uiterst
belangrijk.

Begane grond: In tegenstelling tot de winkels aan de zijde van de
Goudsesingel zitten de entresols bij de voormalige werkplaatsen aan de
straatzijde. Ook hier werd in het oorspronkelijke ontwerp gewerkt met
gestandaardiseerde elementen (entresol, trap, balustrades).

Verdieping 1-4: Zie opmerkingen ‘Gevel Goudsesingel’.

•

Verdieping 5: De gevels met openslaande deuren van de voormalige
woningen zijn in de jaren ’80 vervangen door dichte bakstenen
borstweringen met daarboven een glasstrook. Er is geen directe toegang
meer tot wat vroeger de balkons waren.
Aanbeveling: maak voor de gevels een nieuw ontwerp dat beter past bij de
oorspronkelijke architectuur en neem een toegang op naar de galerij.

Kopgevels aan het Achterklooster
•
Begane grond: Net als aan de zijde van de Goudsewagenstraat en de
Kipstraat waren er in de kopgevels aan de zijde van het Achterklooster
op de begane grond puien met glazen bouwstenen toegepast boven een
lage, gesloten borstwering; een variant op het element uit de zijgevels.
Ook deze gevelelementen zijn niet meer in oorspronkelijke staat aanwezig.
Reconstructie ervan zou niet aansluiten bij het veranderde gebruik.
Aanbeveling: kies voor een nieuwe gevelindeling die aansluit bij het
huidige gebruik, maar gebaseerd is op de oorspronkelijke principes van
herhaling en standaardisering. Zorg voor een samenhangend gevelbeeld
van de drie gevels aan Kipstraat, Goudsewagenstraat en Achterklooster,
dat door variatie in transparantie en materialisering variatie biedt voor
diverse toekomstige functies.

Gevels Goudsewagenstraat en de Kipstraat
•
Begane grond: De gevels op de begane grond waren in de zijvleugels
ingevuld met een pui van glazen bouwstenen en donkere, niet-transparante
deuren. De ruimtes daarachter waren in gebruik als werkplaatsen. Deze
oorspronkelijke gevelindeling is nu overal verdwenen, maar aan de zijde van
de Goudsewagenstraat is één gevelelement gereconstrueerd naar voorbeeld
van de oorspronkelijke toestand.
Aanbeveling: Gezien het huidige gebruik van de voormalige werkplaatsen
als kantoorruimte of commerciële ruimte of horeca is volledige
reconstructie van de oorspronkelijk toestand niet haalbaar. Beter is om
daarom te kiezen voor een nieuwe gevelindeling die aansluit bij het huidige
gebruik.
Het is aan te raden om voor deze beganegrond-puien een ontwerp te laten
maken dat rekening houdt met deze principes zodat de samenhang van
de puien bewaard blijft, en dat tegelijk een mate van variatie inbouwt,
rekening houdend met de diverse functies die het gebouw zal huisvesten.
•

•

•
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Verdieping 1-4: De middelste strook van de kopgevels kon oorspronkelijk
worden gebruikt om goederen in- en uit te laden. Deze laaddeuren en
de betraliede stroken glazen bouwstenen zijn vervangen door houten
kozijnen met zowel boven als onder een niet-transparante strook. Deze
gevelelementen doen afbreuk aan de monumentale kwaliteit van het
Industriegebouw.
Aanbeveling: Bij vervangen van het de hierboven genoemde
gevelelementen is een restauratieve benadering niet noodzakelijk. Wel is

parket ook toe in het Groothandelsgebouw, wat originaliteit waarschijnlijk
maakt.
Aanbeveling: herstel het parket op de verdiepingen waar het nog aanwezig
is en breng het terug op de verdiepingen waar het is verdwenen. Van
belang is dat iedere verdieping in de centrale hal dezelfde vloerafwerking
krijgt.

het raadzaam een nieuw ontwerp voor de verschillende gevelelementen te
laten maken dat past bij de oorspronkelijke architectuur en dat bij beide
kopgevels en op alle verdiepingen wordt uitgevoerd.

Gevel zijde galerij
•
Verdieping 1-4: De gevel aan de zijde van de galerij is op verschillende
plaatsen gewijzigd. De oorspronkelijke dubbele deuren die toegang gaven
tot de bedrijfsruimten, zijn ofwel enkel gemaakt, ofwel geheel verwijderd.
De borstwering van basaltinetegels is met glasvlies bekleed en grijs geverfd.
De houten pui ter plaatse van het centrale trappenhuis was oorspronkelijk
uitgevoerd met dunne stalen kozijnen en volledig beglaasd.  
Aanbeveling: behoud de schokbetonnen kozijnen en streef daarbij naar
een zo groot mogelijke uniformiteit. Een restauratieve benadering van de
gewijzigde gevelelementen zoals de dubbele deuren is niet essentieel en
kan de uniformiteit van de gevel benadelen.
Breng ter plaatse van het trappenhuis een volledig transparante gevel
terug, zonder gesloten borstwering.

Centrale hal en trappenhuis
Begane grond:
•
De monumentale wenteltrap is een belangrijk onderdeel in de collectieve
ruimtes. De afwerkingen van de treden (kunststeen en tegels) zijn origineel;
de balustrade aan de binnenzijde is dat niet. Oorspronkelijk was de
buitenzijde van de trap in twee verschillende tinten beton uitgevoerd; dit is
door later stucwerk onzichtbaar geworden.  
Aanbeveling: Breng de variatie in kleur van de buitenzijde terug. Vervang
de balustrade aan de binnenzijde door een variant die beter aansluit bij het
oorspronkelijke ontwerp.
Verdieping 1-5:
•
De vloerafwerkingen op de verschillende verdiepingen van het centrale
trappenhuis verschillen van elkaar. Op sommige verdiepingen ligt tapijt,
op andere verdiepingen ligt mozaïekparket. Het tapijt is uiteraard niet
origineel. Het is niet met honderd procent zekerheid vast te stellen of het
mozaïekparket origineel is, maar Van Tijen en Maaskant pasten dit soort
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•

Op iedere verdieping zijn het tegenover elkaar liggende liftblok en
toiletblok, beide met afgeronde hoeken, nog aanwezig. De binnenwanden
van de centrale hal op de verdiepingen zijn daarentegen niet in
oorspronkelijk toestand en hebben op elke laag een net iets andere
uitvoering gekregen.
Aanbeveling: Breng de uniformiteit in deze binnenwanden terug en
daarmee de herkenbaarheid van deze collectieve ruimte.

•

Sommige oorspronkelijke details in de hal zijn nog aanwezig, zoals de
rechthoekige raampjes waarvan een hoek van is afgeschuind in de deuren in
het toiletblokje. Sommige van deze deuren hebben nog het oorspronkelijke
hang- en sluitwerk.
Aanbeveling: Oorspronkelijke deuren inclusief hang- en sluitwerk
behouden / restaureren.

Trappenhuizen in de zijvleugels
•
De trappenhuizen in de zijvleugels zijn in de jaren ’80 sterk gewijzigd.
Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke toestand is dat de
trappenhuizen niet afgesloten waren: in feite waren het buitentrappen. Bij
de verbouwing zijn ook de balustraden, de treden en stootborden gewijzigd.  
Met name de balustraden detoneren bij de oorspronkelijke stijl.
Ook op de begane grond was er in feite geen bouwkundige afsluiting van
de trappenhuizen. Vanuit de expeditiestraat liep men direct het trappenhuis
in.
Aanbevelingen: Het opnieuw openmaken van de trappenhuizen zou de
beleefbaarheid van het oorspronkelijke concept ten goede komen. De
huidige trapleuningen zo mogelijk vervangen door een variant die beter
aansluit bij het oorspronkelijke ontwerp.

Dakverdieping
•
De dakverdieping had oorspronkelijk een collectief karakter. Hier waren de
kantines gesitueerd, ook waren er verschillende buitenruimtes bedoeld voor
collectief gebruik. Zowel ruimtelijk als programmatisch is dit niet meer het
geval.  
Aanbevelingen:
- Breng de overdekte buitenruimten naast de stijgpunten in de zijvleugels
terug. Herstel ook de oorspronkelijke daklichten.
- Breng de keramische rode plavuizen terug. Deze versterkten het
collectieve karakter en de sfeer van een openbare buitenruimte.
- De galerij was oorspronkelijk breder dan nu het geval is waardoor de
betonconstructie vrijstaand en prominenter aanwezig was. Herstel zo
mogelijk de oorspronkelijke gevellijn, door de pui terug te plaatsen.
- Versterk het collectieve karakter van de dakverdieping programmatisch
door een koffiebar, dakterras of lunchroom o.i.d. op deze verdieping te
maken.

Expeditiestraat
•
De expeditiestraat is een integraal onderdeel van het oorspronkelijke
ontwerp, bepaalt het industriële karakter van het gebouw en verankert het
gebouw in de stedenbouwkundige structuur van de oostelijke binnenstad
en het circuit van expeditiestraten en hoven aldaar.
Aanbevelingen:
- Om het oorspronkelijke functioneren van het gebouw ervaarbaar te
houden dient de expeditiestraat met zijn Stelconplaten bewaard te blijven
als open ruimte tussen hoofdgebouw en werkplaatsen.
- Op de beide hoeken hebben de commerciële ruimtes aan de
Goudsesingel een achtergevel aan de expeditiestraat. Deze gevels zijn
in de jaren ‘80 grotendeels afgesloten door bakstenen wanden, maar
waren oorspronkelijk volledig in glas uitgevoerd. Maak deze gevels weer
transparant.
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Context
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Hugh Maaskant (1907-1977), architect.

School. Dat Maaskant op een dergelijk bureau terechtkwam was gezien zijn
opleiding niet zo vreemd, want hoewel de Rotterdamse Academie een zekere
faam genoot vanwege de vooruitstrevendheid van haar kunstdocenten, waren de
bouwkundedocenten van minder radicale signatuur.

Eigenlijk weten we maar heel weinig
van Maaskants achtergrond of van zijn
werkzaamheden voordat hij zich in 1937 met
Van Tijen associeerde. We weten dat zijn
vader een aannemersbedrijf had, dat tijdens
de crisis failliet ging. We weten ook dat zijn
familie daarnaast een aantal fietsen- en
motorzaken in Rotterdam bezat. Er bestaan
heel wat anekdotes over hoe imponerend de
ruim twee meter lange gestalte van Maaskant
op zijn zware Harley Davidson eruitzag,
en over zijn latere passie voor bijzondere
Hugh Maaskant, ca.1939
auto’s. We weten dat hij in de jaren twintig en
dertig vele reizen naar het buitenland maakte,
onder meer naar de Verenigde Staten, Scandinavië en Duitsland. Hij kreeg het
voor elkaar om als vertegenwoordiger uitgezonden te worden naar Amerika
door vrienden die een bakkerij bezaten, zodat hij tussen de bedrijven door allerlei
bouwkundige zaken kon bestuderen en gebouwen kon bekijken. Ook toen moet
Amerika zowel qua architectuur als qua mentaliteit een enorme indruk op hem
gemaakt hebben. Maaskant geloofde in de American Dream en in de instelling dat
iedereen door hard te werken alles kan bereiken wat hij wil.
Nadat Maaskant de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen in Rotterdam had doorlopen, werkte hij vanaf 1926 – hij was
toen 19 jaar – bij het bureau van Jos. de Jonge. Die stond zeker niet bekend als
een verlichte modernistische architect. Hij was een streng gereformeerde man
die in kerkelijke kringen een belangrijke rol speelde en gemeenteraadslid was
voor de Anti-Revolutionaire Partij. Het was een klein bureau, met naast Jos. de
Jonge maar drie of vier tekenaars, die aan houten tafels werkten en ondertussen
psalmen zongen. Hij werkte grotendeels voor gereformeerde opdrachtgevers
en bouwde in Rotterdam veel middenstandswoningen, mooie degelijke werken
in baksteen met hoge pannendaken. Hij ontwierp (gereformeerde) scholen die
ogen als enorme huizen met steile zadeldaken. Deze architectuurstijl noemt men
wel de ‘Rotterdamse School’, de strakke, niet-frivole variant op de Amsterdamse

Wanneer precies weten we niet, maar Maaskant werd door gebrek aan werk
tijdens de crisis in het begin van de jaren dertig ontslagen. Hij solliciteerde bij
Van Tijen en werd waarschijnlijk in 1934 aangenomen om als tekenaar aan de
Montessorischool in Amsterdam te beginnen. Waarom Van Tijen hem koos uit de
vele sollicitanten die zich hadden aangediend? Misschien was Van Tijen onder de
indruk van de verbluffende snelheid waarmee Maaskant de psychologische test
schijnt te hebben gedaan. Nog waarschijnlijker is het dat Maaskants tekentalenten
de doorslag hebben gegeven. Van Tijen was namelijk bezorgd of de Amsterdamse
Schoonheidscommissie het ontwerp voor de Montessorischool wel zou accepteren
en hij had een meester-tekenaar nodig om de commissie te verleiden met mooi
tekenwerk.
Het is bekend dat Van Tijen een grote bewondering had voor pure kunstenaars
en goede tekenaars, waartoe hij bijvoorbeeld Rietveld en Le Corbusier rekende.
Hij bewonderde de scheppende kracht van dergelijke geesten, maar zelf was hij
uit heel ander hout gesneden. Van Tijen kon niet tekenen, hij kriebelde alleen
plattegrondjes op ruitjespapier. Hij kon zijn ontwerpen alleen verbaal uitleggen
en moest zich op anderen verlaten om het ontwerp te visualiseren. Maaskant
daarentegen had veel van die tegenovergestelde kwaliteiten die Van Tijen zo
fascineerden. Hij werd omschreven als een rastekenaar. Beroemd zijn de anekdotes
over de snelheid waarmee Maaskant altijd en eeuwig tekeningen en schetsjes
maakte met zijn dikke 6hb potlood.
Ook op andere punten waren Maaskant en Van Tijen tegengestelde karakters:
Maaskant was een snelle beslisser, Van Tijen een eeuwige twijfelaar. Terwijl Van
Tijen een uitmuntende polemist was en met iedereen de discussie aanging, hield
Maaskant zich liever buiten het gekrakeel om zijn eigen gang te gaan. Kennelijk
vulden ze elkaar goed aan, want al na drie jaar, in 1937, groeide Maaskant van
tekenaar uit tot compagnon.
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Schoonheid
Het lijkt waarschijnlijk dat Maaskant, getraind en getalenteerd in architectuur als
een beeldende en vormgevende discipline, een beslissende stimulans gaf aan het

Formalisme
De eerste werken die Maaskant bij het bureau van Van Tijen mocht ontwerpen
waren kleine interieuropdrachten, die desondanks belangrijk waren, al was het
maar omdat ze hem in contact brachten met een aantal ‘captains of industry’
die een grote invloed op zijn carrière zouden krijgen. Hij verbouwde in 1937 het
passagekantoor voor de scheepvaartlijnen van de firma Burger in Rotterdam,
waarin Lotte Stam-Beese een muurcollage maakte. In 1936 ontwierp hij zijn
eerste zelfstandige bouwwerk voor een van de directeuren van de firma Reesink
in Zutphen: een eenvoudig witgeschilderd
huis met een asymmetrisch zadeldak.
In 1937 werkte hij mee aan de driveinwoningen in de Anthonie van Dijckstraat
in Amsterdam, zijn kennismaking met
het comfortabele, metropolitane wonen
waarin de opklapbare wasbak, het
tochtportaal, het sanitair, de garderobe
en het boodschappenkastje het leven
veraangenamen. Hij ontwierp daarnaast
aan diverse gebouwen in de Rotterdamse
wijk Kralingen: de Rotterdamse manege, de
Rotterdamse Zeilvereniging en het dubbele
woonhuis aan de Essenlaan.

denken van Van Tijen, die zich aan het eind van de jaren dertig ging losmaken
van een puur technisch-zakelijke architectuuropvatting. Zoals bekend noemde
Van Tijen zichzelf een rationalist, maar voegde hij er gelijk aan toe: ‘er is meer
op de wereld’.1 Hij was voortdurend op zoek naar de ‘functie van de vorm’. Aan
het einde van zijn loopbaan verklaarde hij dat de volkshuisvesting toch niet de
beslissende factor in zijn werk was geweest: ‘Deze was en is de architectuur: “Le
jeu magnifique des volumes et des espaces sous la lumière”.’2 Zo zijn er tal van
bewijzen aan te voeren die de claim bestrijden dat Van Tijen een zuiver technische
en sociaal geëngageerde architect was zonder formele en architectonische
interesse.
Van Tijens verlangen naar ‘Architectuur’ uitte zich in het opnieuw onderzoeken
van vormaspecten die het Nieuwe Bouwen had geëlimineerd. Hij maakte
zich los van de dogma’s van de jaren twintig. De term ‘menselijk’ veranderde
van betekenis; van een onopvallende of onnadrukkelijke vormgeving die zich
ondergeschikt maakt aan het menselijke gebruik werd de term nu toegepast op
de ervaring van de mens die een gebouw gebruikt en de manier waarop de mens
een gebouw ‘leest’. Ruimten en hun onderlinge relaties werden geënsceneerd
vanuit de ervaring van de mens die erin rondloopt. Ook werd het exterieur
gecodeerd door ornamenten die de betekenis en de leesbaarheid van het gebouw
verhoogden. Nauwelijks tien jaar nadat het ornament met veel ophef uit de
modernistische architectuur verbannen was, keerde het terug als een centraal punt
in de architectuurdiscussie.
Van Tijen vond het bovendien belangrijk dat architectuur de juiste uitdrukking
was van maatschappelijke tendensen; hij vond dat zelfs belangrijker dan de
architectonische zuiverheid van een concept. Gezien het klimaat van de jaren
dertig, waarin verschillende stromingen de dogmatische houding van de eerste
lichting modernisten onder druk zetten, was het daarom niet verwonderlijk dat hij
toenadering zocht tot een meer vormgerichte benadering.
Maaskant was niet alleen dertien jaar jonger dan Van Tijen, maar had bovendien
tot zijn aanstelling bij Van Tijen, toen hij lid werd van Opbouw, nooit iets te maken
gehad met het modernisme als georganiseerde en disciplinerende beweging. Hij
was duidelijk minder bang voor vorm, ornament en plastiek dan Van Tijen.
1)  Deze quote is ook de ondertitel van het standaardwerk over Van Tijen: Ton Idsinga en Jeroen Schilt, Architect
W. van Tijen 1894–1974. ‘Ik ben een rationalist, maar er is meer op de wereld...’, ‘s-Gravenhage 1987.
2)  Geciteerd in: Robert Mens, Bart Lootsma, Jos Bosman (1985), Le Corbusier en Nederland, Utrecht 1985, p. 78.
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Toen volgde de flat aan de Kralingse
Plaslaan (1936–1938), het eerste gebouw
waaraan de naam van Maaskant officieel
verbonden was nadat hij van chef de
bureau tot compagnon was opgeklommen.
In de Kralingse Plaslaanflat laten Van Tijen
Kralingse Plaslaanflat, Rotterdam, 1936-1938
en Maaskant zien hoe de betonconstructie
(die door Maaskant was ontworpen) de functie van het ornament kan
vervullen: de constructie kan het gebouw en de schaal ervan leesbaar maken
en differentiëren. De architectonische expressie is dan nauw verbonden met de
krachten in de constructie, die zijn geformaliseerd. Dat is vooral terug te zien
in de schuine betonbalken die elke woning aan weerskanten omkaderen en het
betonskelet dat de eenheid van de woning aanduidt binnen de schaal van de
gehele gevel. Zoals Maaskant twintig jaar later verklaarde: ‘Van Tijen en ik hebben

Robuuste betonarchitectuur
De aanzet een robuuste, plastische en nadrukkelijke vormgegeven
betonarchitectuur, die in het vooroorlogse Agathahuis, de Kralingse Plaslaanflat
en het Nationaal Luchtvaart Laboratorium al zichtbaar was geworden, kreeg na
de oorlog alle ruimte de naoorlogse grootschalige programma’s van bedrijfsleven,
woningbouw en overheid.
Maaskant ging bijzonder ondogmatisch om met enkele door de moderne
beweging als boegbeelden vooruitgeschoven denkbeelden: in de woningbouw
verving hij de platte modernistische daken liever door zadeldaken omdat een
zolder beter beantwoordde aan de eisen
van een gezin met kleine kinderen; in
gebouwen als het Groothandelsgebouw
of Technikon legde hij minder nadruk op
een modernistisch open-ruimteconcept
dan op de tektoniek van de gevel. in zijn
latere sculpturale gebouwen als Johnson
Wax koos hij op brutale wijze voor een
unieke individuele vorm, die zich op geen
enkele manier voegde in de Nederlandse
architectuurontwikkeling.
Nationaal Luchtvaartlaboratorium, Amsterdam, 1938-1941
Ondanks de grillige manier waarop
Maaskant zijn architectuur ontwikkelde
en ondanks het feit dat hij nooit de
enige ontwerper van een gebouw was,
ontstond toch een stijl die herkenbaar
‘Maaskant’ was, ongetwijfeld vanwege
de gedeelde oorsprong van al het werk
in bouwtechnische en constructieve
bureauopvattingen.

gezocht naar de vorm van het beton zoals die uit de berekening voortkwam, dus
wij zochten naar balken met schuine einden zal ik maar zeggen, want daar zit een
hoge schuifspanning in, dus wij zochten naar het formalisme, meer dan naar het
constructivisme.’3
Het is een minimale vormgeving die niet de indruk wekte door een architect
bedacht te zijn, maar die eruit zag alsof hij eenvoudig ontstaan was uit ‘het
wezen van het gebouwde’, zoals Van Tijen tevreden vaststelde. De schoonheid
van het gebouw berustte voor hem in zijn waarde als decor voor de menselijke
activiteiten die zich erin afspeelden. Op zichzelf is de flat een robuuste, wat
lompe structuur, maar die komt tot leven wanneer hij gevuld is met ‘bewegende
gestalten, bloemen, zonneschermen, lichten, gordijnen, meubels, getooid met al
de veelsoortigheid die zij bevatten’.4
Deze ontwerptechniek zou later nog in vele ontwerpen herhaald worden. Zonder
toegevoegde ornamentiek te gebruiken is de constructie zo expressief gemaakt
dat het gebouw leesbaar wordt. De pure zakelijkheid van het geometrische blok
is vervangen door een geleed geheel waarin de krachten die zich in het gebouw
en in de constructie afspelen zichtbaar zijn gemaakt. In het architectonische beeld
speelt niet alleen de grote schaal van de constructie een rol, maar ook de kleine
onderdelen als balkons trappen en dakopbouwen. Destijds werd deze vormgeving
nog opgevat (en gepresenteerd!) als een puur functionele vormgeving, maar in het
licht van Maaskants latere werk kunnen we nu rustig stellen dat het een voorbode
was van de plastische betondecors voor het alledaagse leven die hij wilde maken.
In de periode van grote woningnood na de oorlog keerde Van Tijen terug naar de
architectuur met de kleine a. In het licht van de maatschappelijke omstandigheden
concludeerde hij dat het gewone bouwen en niet de verbeelding de belangrijkste
opgave van de architect was. We kunnen de periode van de jaren dertig en veertig
daarom beschouwen als de tijd dat zijn altijd ondergronds aanwezige bewondering
voor ‘de Kunst, het Grote, het Andere’ tijdelijk de boventoon ging voeren. Voor
Maaskant daarentegen waren dit de meest wezenlijke doelen waarnaar hij in de
rest van zijn carriere zou streven.

3)  ‘“Ik ben een rustig mens”. Interview met Maaskant, Van Dommelen en De Koning’, Bouw 1971 nr. 52, p. 1891.
4)  W. van Tijen, ‘Twee hooge woongebouwen in Rotterdam’, de 8 en Opbouw 1938 nr. 11, p. 105.
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Maaskants idee over de architectonische
cultuur was volstrekt tegenovergesteld
Johnson Wax, Mijdrecht, 1962-1966
aan die van Van Tijen, die zijn collega’s
maande tot geduld en het ‘gestaag tot
vorm brengen’ van maatschappelijk programma. Maaskant zelf beschouwde de
architectuur als een reeks hoogtepunten, waarin geniale ontwerpers de Zeitgeist
hadden weten te vangen en de rest van de gebouwde productie ‘golft daar

zo’n beetje overheen’. Hijzelf was permanent op zoek naar de combinatie van
programma en opdrachtgever die hem de kans bood een monument van zijn tijd
te bouwen. Altijd was hij op zoek naar de hoge toppen: ‘Aan elke middelmatigheid
liep hij met zijn reuzenpas voorbij.’5 In dit verlangen lag ongetwijfeld een
beweegreden om zich op de industrie- en
fabrieksarchitectuur te storten, want de
sociale rechtvaardigheid, die hij als een
wezenlijk kenmerk van zijn tijd beschouwde,
kreeg daarin zijn uitdrukking. Zijn
Tomadofabriek is niet anders te begrijpen
dan als een poging deze status van eigentijds
monument te evenaren.

zich hoe de grootste Amerikaanse
cabriolet sluitend om hem heen paste
‘evenals zijn kostuums, waarvan het lijkt
of het visgraatpatroon of de schotse ruit
door hem zelf ontworpen en grover van
maat zijn dan in welke kledingzaak ook
maar is te ontdekken’. En hij gaf nog
enkele voorbeelden van het formaat van
Maaskant: ‘Zijn handen zijn anderhalf
maal groter dan die van mij. Het fijnste
grint dat hij toepast op de daken heeft een
doorsnede van acht centimeter. Een kozijn
met een hoogtemaat van 210 cm. passeert
hij vooroverbuigend. “Ik ben de grootste
architect van Nederland” lacht hij dan een
beetje spottend over zijn eigen lengte van
meer dan 2 meter.6 Wanneer hem om een
vuurtje werd gevraagd, haalde hij uit zijn
broekzak een marmeren tafelaansteker
tevoorschijn.
De Euromast, Rotterdam, 1958-1960
Ook in zijn architectuur was de grote
schaal voor hem een permanent thema. Door bundeling, stapeling en koppeling
van programmaonderdelen wist hij steeds opnieuw de massa te verkrijgen die hij
nodig had om een heldere vorm, een groot gebaar neer te zetten.

En dat geldt voor vele van zijn gebouwen,
waar de monumentalisering van het
alledaags leven als drijfveer te herkennen is.
Maaskant bouwde de Pier en de Euromast
De Pier van Scheveningen, 1954-1961
als de stevige decors voor moderne en
modieuze trends als toerisme en amusement. Hij ontwierp zonder cynisme en met
een groot begrip voor de behoeften en de burgerlijkheid van ‘the common man’
en dacht na over: hoe gebruiken mensen een gebouw, wat voor pleziertjes willen
ze, van welke onnozele dingen houden ze? Bewust koos hij voor niet-modieuze,
archaïsche vormen in beton die meer op de ingenieurskunst van de Deltawerken
leken dan op het Atomium. Misschien waren deze gebouwen niet bestemd voor
de eeuwigheid, maar Maaskant verwachtte dat ze toch zeker enkele generaties
zouden meegaan.

Modernistisch
Het open-ruimteconcept wordt vaak omschreven als het verbindende element in
het naoorlogse Nederlandse modernisme, als een stijl met duidelijk herkenbare
esthetische kenmerken. Inderdaad hebben openheid en transparantie in het werk
van Maaskant, ook in de metaforische betekenis van een internationale, grenzeloze
architectuur als weerspiegeling van een open samenleving, een alomtegenwoordige
plaats. Maar opvallend in zijn werk is juist de combinatie van de modernistische
openheid met zware, massieve vormen in massa-ruimtecomposities en een
nadruk op tektoniek in plaats van ruimtelijkheid. Bovendien is zijn werk niet alleen

Groot
De schaalvergroting die de naoorlogse periode kenmerkte tekent zijn werk van de
Industriegebouwen tot het Confectiecentrum (bedrijfsleven), Technikon (onderwijs)
en Rivierstaete (kantoren), en was hem bijna letterlijk op het lijf geschreven.
Groot is wel hét sleutelbegrip waarmee zowel Maaskants architectuur als zijn
persoon omschreven kan worden. Alles aan zijn persoon was groot. Architect
Dick Apon, die met Maaskant aan de Pier van Scheveningen werkte, herinnerde
156
5)  B. van Dommelen, ‘Portret van H.A. Maaskant’, in: Fluks/Vink/Barbieri (1983), p. 76.
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6)  Speech van Dick Apon in 1983, archief Stichting Rotterdam-Maaskant.

compositiemethoden en de toepassing van
decoratie en ornament, maar vooral uit
zijn houding tegenover de geschiedenis.
Hij zag de geschiedenis als een afgesloten
hoofdstuk, iets wat voorbijgestreefd moest
worden. Daarom koos hij in een historische
context steevast voor het contrast, voor
het introduceren van een nieuwe schaal
en vormgeving die de eigentijdsheid van
zijn ontwerp profileerden ten opzichte
van het bestaande. Waardering voor
pittoreske stukken stad of stedelijk weefsel
was hem vreemd, hij zag de stad als een
dynamisch veranderend organisme, dat
permanent aan verbetering toe was.
Wél zag hij historische monumenten met
uitzonderlijke kwaliteit als geïsoleerde
objecten die gespaard moesten blijven
vanwege hun architectonische en culturele
waarde.
In zijn ogen werd de (architectuur)cultuur
bepaald door enkele hoogtepunten en veel
middelmatige gebouwen. Achteraf gezien
was Maaskant voortdurend op zoek naar
kansen om de condities van programma,
productie en opdrachtgever op zodanige
wijze te manipuleren dat hij zijn kans
kon grijpen om ook zelf zo’n hoogtepunt
aan de cultuur van zijn eigen tijd toe te
voegen.

verbonden met de wederopbouw, maar ook met de periode er onmiddellijk aan
voorafgaand en nog meer met de welvaartsmaatschappij van de jaren zestig met
haar nadruk op massacultuur en consumptie.
Dat Maaskant zichzelf als een moderne
architect zag lijdt geen twijfel. Zelfs de
tegenstelling met de ‘traditionalistische’
architecten bleef voor hem tot in de jaren
zeventig een thema. Hij bleef hameren op de
funeste invloed die het traditionalisme op de
Nederlandse architectuur had gehad en lijkt
er plezier in te hebben gehad dit inmiddels
ontmaskerde schisma te overdrijven en
te benadrukken dat de traditionelen het
bij het verkeerde eind hadden gehad. De
Technikon, Rotterdam, 1955-1970
boude manier waarop hij zich uitliet over
zijn tegenpool, de religieuze traditioneel Granpré Molière, wiens gedachtegoed
door Maaskant als ‘levensgevaarlijke onzin’ werd bestempeld, is tekenend voor de
manier waarop hij zich als no-nonsense moderne architect wilde profileren. Aan
het eind van zijn leven was de afkeer van ‘de andere kant’ zelfs nog sterker dan
direct na de oorlog, toen hij, zoals hij schoorvoetend toegaf, er ‘nog een beetje in
geloofde’. Maaskant profileerde zich aan het einde van de jaren zestig nog sterker
als modernist (technisch, zakelijk, stilistisch) dan in het begin van zijn carrière, toen
het modernisme als beweging nog bestond!

Realist
Maaskant behoorde niet tot de kritische, experimenterende architecten,
die als kenmerkend worden gezien voor het modernisme. Integendeel, hij
had een groot bureau dat moeiteloos en in grote aantallen gebouwen voor
overheid en bedrijfsleven produceerde. Hij gaf actief steun aan de bestaande
politieke en economische instituties en richtte zich op het ontwikkelen van
een ondersteunende architectuur, want de status quo zou, naar hij geloofde,
vooruitgang brengen.
Het is niet moeilijk te constateren dat Maaskant de traditie verwierp als bron
voor een hedendaagse architectuur. Dat blijkt niet alleen uit zijn afwijzende
reactie op de bijdrage van de ‘traditionelen’, of uit het uitsluiten van traditionele
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Ook Maaskants politieke positie is
niet moeilijk te bepalen. Hij nam geen
kritische positie in, noch probeerde hij
het systeem te hervormen. Hij geloofde
in de democratie als politiek bestel en
het kapitalisme als economisch systeem.

Tomadofabriek, Etten Leur, 1953-1955

Hiltonhotel, Rotterdam, 1956-1963

orde vertegenwoordigden, werden door hem op ‘waardige’ wijze gerepresenteerd.
Zo ontstond er een nauwe band tussen Maaskants modernisme en het
democratisch-economische systeem, gevoed door een wederzijdse behoefte aan
prestige en statusbevestiging.

Zijn bevestiging van de status quo maakte hem in de jaren vijftig tot een sociaaldemocraat, in de jaren zestig verschoof hij in het kielzog van het bedrijfsleven
waarvoor hij vooral werkte, enigszins naar een liberalere denkwijze.
Hoewel utopische maatschappelijke idealen Maaskant vreemd waren, daarvoor
was hij te veel realist, waren zijn teksten en gebouwen in de jaren vijftig, met
name zijn fabrieken, doordrongen van het idee van sociale rechtvaardigheid.
Zowel vanuit menselijk als zakelijk oogpunt streefde hij naar een verbetering van
de werkomstandigheden van fabrieksarbeiders. Door sociale verantwoordelijkheid
te koppelen aan economisch besef, stond hij dicht bij de vooroorlogse opvattingen
die Van der Leeuw in de Van Nellefabriek had verwezenlijkt.

Carriere
Vanaf de Tweede Wereldoorlog was de ster van Maaskant rijzend en het
Groothandelsgebouw (1953), dat geldt als zijn eerste volledig zelfstandig
gemaakte ontwerp, bevestigde zijn status als moderne, ondernemende architect.
Het netwerk dat hij tijdens de oorlog had opgebouwd, zorgde ervoor dat hij in
een circuit van notabelen verkeerde, en op chique lunches en cocktailparty’s
aanschoof. Voorzover er in de wederopbouwjaren sprake was van een jet set
hoorde Maaskant daarbij. Zijn invloedrijke positie werd bevestigd door de vele
commissies waarvan hij deel uitmaakte en zijn bestuurslidmaatschap van de BNA
(1958–1966). De connecties met het bedrijfsleven die al voor de oorlog tot stand
waren gekomen, meestal via Van Tijen, wist hij uit te bouwen tot een portefeuille
vol prestigieuze opdrachten van Amerikaanse fabrieken en bekende Nederlandse
bedrijven. Bovendien wist hij allerlei opdrachten te verwerven voor nieuwe
programma’s die het begin van de welvaartsstaat inluidden, zoals de Pier van
Scheveningen, de Euromast en de Hiltonhotels in Rotterdam en Amsterdam.
Al aan het eind van de jaren vijftig was Maaskant een geslaagde en welvarende
architect. Dat kwam doordat hij zijn artistieke interesse wist te combineren met
zakelijk instinct en dat legde hem geen windeieren: al in 1960 investeerde hij een
aanzienlijk bedrag als aandeelhouder in het Rotterdamse Hiltonhotel en aan het
eind van zijn leven had hij een fortuin opgebouwd, groot genoeg om een miljoen
gulden steken in de oprichting van de Stichting Rotterdam-Maaskant. Van groot
belang was het feit dat zijn gebouwen niet alleen degelijk waren, maar ook een
monumentale en culturele uitstraling verleenden aan fabrieken, kantoren of
overheidsgebouwen. De instanties die de naoorlogse economische en politieke
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Tijdens de expansieve jaren zestig
leidde de schaalvergroting, die op alle
terreinen van het maatschappelijk leven
zijn intrede deed, tot mammoetscholen,
uitgestrekte ziekenhuiscomplexen en
grote kantoorkolossen. Maaskants bureau
stond midden in deze ontwikkeling en
hij maakte niet alleen méér, maar ook
grotere gebouwen. Bovendien werkte hij
behalve voor bedrijven ook steeds vaker
in opdracht van projectontwikkelaars
en overheden. Dat leidde tot een reeks
gebouwen waarvan het Confectiecentrum,
een aantal winkelcentra en banken, en
kantoren als Rivierstaete en het Adriaan
Provinciehuis, Den Bosch, 1962-1971
Volkerhuis de neerslag waren. Sociale
issues als verbetering van de werkomstandigheden stonden bij deze gebouwen
niet meer op het programma, maar waarom ook: in de ogen van Maaskant
waren ze al ideaal! De ongezonde, donkere fabrieken van voor de oorlog waren
vervangen door ruime hallen met goede verlichting en airconditioning, met
verzorgde kantines die de arbeiders gezond eten voorzetten. Dat betekende niet –
zoals critici van mening waren – dat Maaskant geen oog had voor sociale idealen
als het maken van een menswaardige werkplek of de emancipatie van de arbeider.
Integendeel: het gebouw straalt vooral tevredenheid uit over hetgeen er aan het
eind van de jaren zestig bereikt was op sociaal, technisch en economische gebied
en daarmee ook tevredenheid over de alliantie tussen modernisme en democratie.
Veel van de vooroorlogse doelen waren immers verwezenlijkt: de emancipatoire
ambities en de sociale rechtvaardigheid kwamen tot uiting in de verbetering
van werk en woonomgeving, nieuwe technieken en materialen hadden ingang
gevonden, een moderne vormentaal was in ontwikkeling, kortom: een grote
triomf.

De taak van de architect
Maaskant beschouwde de architect
als aanvoerder van een team dat
maatschappelijke programma’s uitvoerde.
Over de bleke woningwetwoningen die hij
met tienduizenden tegelijk bouwde in het
zuiden van het land was hij in architectonisch
opzicht niet erg tevreden, maar hij verzette
zich tegen de aantijging dat het armoedige
karakter van de woningbouw de schuld
van de architecten was. Het was immers de
maatschappij die bepaalde welk bedrag ze
wenste te besteden aan de woningbouw
en welke eisen ze eraan stelde? Hij zag het
als de taak van de architect om met het
gegeven maatschappelijke programma een
gebouw te ontwerpen dat aan alle praktische
en functionele eisen voldoet en liefst ook
nog tot de Architectuur behoort. In dit
licht moeten we ook Maaskants herhaalde
pleidooi voor de goede opdrachtgever
begrijpen. Hij legde veel nadruk op het feit
dat het niet moeilijk was om als architect een
goed ontwerp te maken, maar dat werkelijke
architectuur slechts kon ontstaan wanneer
een goede opdrachtgever daartoe de ruimte
gaf.
Het ‘controversiële’ ontwerpen in
teamverband kreeg in het werk van
Maaskant een bijzondere vorm. De
verzamelgebouwen en met name het
Groothandelsgebouw betekenden voor hem
de kennismaking met een ‘bureaucratisch’
ontwerpproces waarbij behalve de architect
een klein leger van deskundigen betrokken
was. Hier leerde hij het bouwproces te

organiseren en alle betrokken disciplines op het juiste moment in te schakelen,
adviezen in te winnen, enquêtes te houden, koppelingen tussen disciplines
onderling te maken en nog vele andere zaken te beheersen. Opvallend is vooral
het feit dat Maaskant te midden van de tumultueuze wereld van groothandelaars,
stedenbouwkundigen, liftmonteurs en verwarmingsexperts met allemaal hun
eigen wensen toch de dominante figuur wist te blijven en vooral: dat hij wist vast
te houden aan een eenmaal gekozen vorm.
Ook in zijn eigen bureau werkte hij op deze manier: geen enkel gebouw werd
helemaal door Maaskant alleen tot stand gebracht. Daarover zei hij: ‘Niemand
weet bij ons van een gebouw wie het ontworpen heeft, wij tekenen hier niet
als ontwerper, ook de compagnons niet.’7 Hij vergeleek zichzelf met een slechte
dirigent voor een goed orkest: ‘Ik kan hele gekke dingen doen, uit mijn bureau
komt altijd een goed ontwerp.’ Dirigent, regisseur, organisator, het zijn allemaal
termen die van toepassing zijn op de dominante en soms autoritaire manier
waarop Maaskant zijn bureau leidde.

Techniek en esthetiek
Geloof in de techniek had Maaskant wel degelijk, zeer sterk zelfs: net als Van Tijen
zag hij de bouwtechniek en de industrialisatie van de bouw als redmiddel om tot
een kwalitatief hoogstaande massaproductie van architectuur te komen. Meer
in het algemeen zag hij industrialisatie als de sleutel tot materiële vooruitgang
en als de manier om tot een eerlijke verdeling van goederen over alle klassen te
komen: ‘Immers, pas de techniek heeft welvaart voor allen mogelijk gemaakt,
het handwerk gaf deze mogelijkheid slechts voor een kleine groep ten koste van
de massa. Met ons technisch kunnen is het scheppen van een algehele welvaart
eenvoudig een kwestie van organisatie.’8

Tomadokantoor, Dordrecht, 1958-1962

Dat betekende voor hem echter niet dat het architectonische vormvocabulaire
uitsluitend de triomf van de techniek hoefde te symboliseren. Techniek was
eenvoudig een middel waarmee dingen voor elkaar gebracht konden worden, niet
een doel op zich. Het voorbeeld van de Euromast en de Pier van Scheveningen
toont dit aan: hoewel het beide technisch ingewikkelde bouwwerken waren,
Maaskant legt het ontwerp voor de
Nicholson File fabriek aan zijn Amerikaanse
opdrachtgevers voor, ca. 1954
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7)  ‘“Ik ben een rustig mens.” Interview met Maaskant, Van Dommelen en De Koning’, Bouw 1971 nr. 52, p. 1895.
8)  H.A. Maaskant, ‘Voorkeuren’, artikel in onbekende krant, 29 augustus 1960, archief Ronald Maaskant.

ontlenen ze hun architectonische beeld niet aan de expressie van ingenieuze of
vooruitstrevende techniek. Het publiek had daaraan volgens Maaskant geen
boodschap het oplossen van technische problemen was eenvoudig de taak van
de architect. Anders dan zijn eigen generatie, die nog geïmponeerd werd door
technische hoogstandjes, was de naoorlogse mens zo gewend aan de immer
vooruitstrevende techniek dat er geen ontzag meer bestond voor ‘technische
wonderen’. ‘Toen wij nog jong waren, werden wij zenuwachtig als wij moesten
telefoneren, tegenwoordig bouwt een jongen van acht jaar zijn eigen radio’, aldus
Maaskant.9

Instrumenten van stedelijke dynamiek
Wat Maaskant in de visuele verschijningsvorm van zijn architectuur uitdrukte,
was niet de triomf der techniek en ook niet een lokale identiteit. Zijn gebouwen
faciliteren de opkomst van de moderne, metropolitane stad in het kielzog van de
welvaartsstaat. Het zijn in dat proces actieve instrumenten die een optimistisch
en glorieus verhaal vertellen over de komst van een grootschalige, ruime stad, die
prettig anoniem is, vol met keuzemogelijkheden voor alle individuen, en waarin
alle functies en voorzieningen zorgvuldig en comfortabel geregeld zijn. Uit zijn
werk en teksten wordt duidelijk dat hij de wording van de naoorlogse stad, met
haar opgaven van verkeer, cityvorming en grootschaligheid, van harte omarmde,
opstuwde zelfs. Deze processen van stedelijke vernieuwing, die hij leerde kennen
tijdens de wederopbouw van Rotterdam, werden vervolgens geëxporteerd naar
andere Nederlandse steden. Deze processen vormden de inspiratie voor het
ontwikkelen van nieuwe stedelijke typologieën en een nieuwe architectonische
vormentaal, die aansluiting vond bij de gegevens van productie, techniek en
industrialisering en die hij als uitgangspunt neemt voor de ontwikkeling van een
tot de verbeelding sprekende, vaak monumentale architectuur. In Maaskants
oeuvre, waarin utilitaire en representatieve opdrachten elkaar afwisselden, zijn de
beide polen van Architectuur en bouwen, van een Architecture of Genius en een
Architecture of Bureaucracy onafscheidelijk, ze beïnvloedden elkaar over en weer.

Portret van Maaskant in zijn kantoor aan de Goudsesingel (naast het Industriegebouw), ca. 1962
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9)  H.A. Maaskant, ‘De Euromast en de Scheveningse pier’, Bouwkundig Weekblad 1961 nr. 19, p. 375.

165

De verzamelgebouwen van

gedempt om plaats te maken voor het autoverkeer. Voor de ergst vervallen
buurten werden sloopplannen gemaakt. Ook wanneer het bombardement
niet zou hebben plaatsgevonden, zou de binnenstad van Rotterdam in de
jaren veertig onherkenbaar zijn veranderd na deze radicale modernisering. Het
centrum telde nogal wat ‘sloppen en stegen’, die al vanaf het midden van de
negentiende eeuw als problematisch gezien werden. Medici deden er onderzoek
naar het ontstaan en de verspreiding van cholera en tyfus; fotografen zoals de
beroemde Henri Berssenbrugge maakten er romantische schilderachtige foto’s;
de stedenbouwkundigen van de jaren dertig tekenden brede verkeerswegen en
maakten korte metten met de pittoreske armoe.

Van Tijen en Maaskant
Het eerste verzamelgebouw van Van Tijen en Maaskant dateert uit 1939. Anders
dan altijd aangenomen wordt heeft het concept van het verzamelgebouw dus
niets te maken met het bombardement, de schaalvergroting in de naoorlogse
architectuur of met de speciale wederopbouwomstandigheden, die samenwerking
van individuele winkeliers noodzakelijk maakte. Het verzamelgebouw is niet eens
een Rotterdamse vinding. Opvallend is dat in de reeks verzamelgebouwen die
Van Tijen en Maaskant in Rotterdam realiseerde (Oostzeedijk, Goudsesingel,
Groothandelsgebouw, Zuidplein) gedurende twee decennia lang hetzelfde model
gehanteerd werd. Al vóór de oorlog werd de complete typologie ontwikkeld die
tot en met de industrieflat aan het Zuidplein zijn geldigheid zou houden.
Het verzamelgebouw moeten we dus niet zien als een typisch product van de
Rotterdamse wederopbouw, maar als een schakel in een andere stedelijk project:
dat van de vooroorlogse binnenstadssanering. In de jaren dertig probeerde
de dienst Stadsontwikkeling
te komen tot collectieve (her)
huisvesting van kleine bedrijven in
de binnenstad, als onderdeel van
de ambitieuze sanering die in de
jaren tien van de twintigste eeuw
was begonnen met de bouw van
het stadhuis en het postkantoor
aan de Coolsingel, en in de jaren
dertig werd voortgezet in de aanleg
van de Meent en de herinrichting
van het Van Hogendorpplein
met de Bijenkorf en de HBU-flat
van Willem Dudok. Er werden
verkeersdoorbraken gemaakt
en de oude grachten, het enige
De Hennepgang, vlakbij de Goudsesingel, werd in 1909
waar het Rotterdamse stadsbeeld
vastgelegd door Henri Berssenbrugge (Bron: Stadsarchief
ooit beroemd om was geweest,
Rotterdam)

Goudsesingel 1939
Van Tijen en Maaskant werden in 1939 door de bank Mees en Zonen gevraagd
om een industrieverzamelgebouw te ontwerpen in een dergelijk sloppengebied.
Het ging om een buurtje aan de Goudsesingel, in de oostelijke binnenstad,
met zo’n 150 verkrotte woningen. De nieuwbouw diende een dubbel doel:
de buurt werd gesaneerd en tegelijk was het een experiment met een nieuwe
gebouwtypologie voor kleine bedrijven. Deze waren immers tot dan toe altijd
gevestigd in oude woonpanden, waar -zo zeiden Van Tijen en Maaskant- ‘alleen
zeer ondoelmatig en duur gewerkt kon worden in de slecht verlichte, slecht
gelegen, ondoelmatig verwarmde en niet voor het doel gebouwde oudere
panden’.10 De hypothese van het experiment was dat er geld verdiend kon
worden met moderne bedrijfshuisvesting. Het ontworpen verzamelgebouw was
bedoeld als een commerciële onderneming waaruit de bank winst verwachtte en
werd niet, zoals de latere verzamelgebouwen, door de overheid gesubsidieerd.
Daarnaast had men sociale ambities met het gebouw, dat op de arbeidsvreugde
en de hygiëne een gunstige invloed zou uitoefenen door de mogelijkheid voor
‘goede cantinegelegenheid, voor ontspanningsruimten, zowel op de begane grond
als op de daken, voor sociaal werk onder het personeel en evenzeer voor betere
coördinatie en onderlinge aanpassing en ordening van de betrokken bedrijven.
Men denke zich in, wat het voor werknemer en werkgever aan verschil betekent
of dergelijke bedrijven in sloppen en stegen tussen de ergste grote stadsarmoede
gehuisvest zijn, of in de ruime hoge goedverlichte verwarmde en geventileerde
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10)  Brief van Mr. H.C. Hintzen aan de Industriecommissie van de Stichting Rotterdam 1940, met een bijlage over
het ontwerp van het verzamelgebouw van Van Tijen en Maaskant, 20-9-1940, Archief Stichting Rotterdam 1940,
G.A.R.

maar toegenomen. Hoewel de ontwerptekeningen niet meer bestonden zagen
de architecten hierin geen bezwaar: ze reconstrueerden het gebouw in woorden
en cijfers. Daaruit blijkt dat de essentie van het ontworpen model niet in de
architectuur lag, maar in vierkante meters, logistiek, exploitatie en voorzieningen.

gebouwen, gelegen aan grote verkeerswegen, maar ongehinderd door het lawaai
en stof daarvan en met ruim uitzicht over de omringende stad’.11
Het verzamelgebouw was in stedenbouwkundige zin een symptoom van het
streven naar de gezoneerde stad. Het huisvestte uitsluitend een bepaalde soort
(kleine, niet-vervuilende, geen overlast veroorzakende) bedrijven waarvan men
vond dat deze thuishoorden in het centrum. De ‘echte’ industrieën hoorden
natuurlijk buiten de stad. De gemeentelijke stedenbouwkundigen Witteveen en
Angenot hadden in 1937 als basis voor een herschikking van stedelijke functies
een zoneringsschema gemaakt, met een hiërarchische verdeling van bedrijven over
de stad. Zware industrie werd naar de buitenste ring van Rotterdam verplaatst;
kleinere bedrijven in de confectie, leer, elektrische artikelen, drukkerijen etc.
mochten in de binnenstad blijven, in de nabijheid van hun klanten. Het was
een milde vorm van zonering die bovendien de precieze vestigingsplek binnen
die ringen openliet (anders dan de precieze zoneringskaarten van het latere
Basisplan). Dat de huisvesting van de kleine ondernemers in verzamelgebouwen
zou moeten plaatsvinden was logisch: voor hen was het te kostbaar om een
zelfstandige ruimte te bouwen. Bovendien werd op deze manier een hoge
standaard in voorzieningen bereikbaar, omdat de kosten gedeeld konden worden.
Het verzamelgebouw was dus de oplossing voor een economisch probleem en
vormde tegelijk een stedelijk element dat door zijn grote massa en collectiviteit een
bijzondere stedenbouwkundige markering kon zijn.

Uit de cijfers blijkt dat het om een hoofdgebouw ging van zeven lagen,
geconstrueerd met een gewapend betonskelet en gemetselde gevels. Dit
hoofdgebouw stond haaks op de Goudsesingel en werd met twee zijvleugels
uitgebreid tot een U-vorm. Er was plaats voor 132 bedrijfseenheden van 75
vierkante meter die de beschikking hadden over telefoon, verwarming, bewaking,
goederen- en personenliften. Bovendien waren ze - niet onbelangrijk – betrekkelijk
eenvoudig uit te breiden. De twee zijpoten waren slechts vier lagen en bevatten
naast werkplaatsen ook woningen. Op het binnenterrein stond bovendien nog een
lage bedrijfshal met sheddaken. Of in dit plan ook een expeditiestraat opgenomen
was valt uit de beschrijving niet op te maken. Verrassend is dat het hoofdgebouw
getrapt oploopt tot 14 verdiepingen aan de Goudsesingel, waarmee het ontwerp
zijn stedenbouwkundige markeringsfunctie duidelijk maakt.
In grote lijnen zijn in dit beeldloze plan alle principes van het collectieve
verzamelgebouw vastgelegd. Omdat het een concept was en geen ontwerp,
kon het verzamelgebouw overal ingezet worden, ergens anders in Rotterdam
of bijvoorbeeld in Groningen; het hoefde alleen maar gevouwen en gekneed te
worden tot een precies op de locatie passend gebouw. Dat was precies wat het
bureau in de daaropvolgende jaren zou gaan doen.

Tekeningen van het eerste ontwerp voor het verzamelgebouw aan de
Goudsesingel zijn niet bewaard gebleven. Kort nadat Van Tijen en Maaskant het
plan in 1939 hadden voltooid, bracht het bombardement in mei 1940 in één klap
een oplossing voor het saneringsvraagstuk. Alle sloppen en krotten verbrandden
en wat nog restte werd onteigend en afgebroken. Maar ook het bureau van
Van Tijen en Maaskant ging in vlammen op en daarmee alle tekeningen van het
verzamelgebouw. Nog hetzelfde jaar wendde de opdrachtgever, H.C. Hintzen van
Mees en Zonen, zich tot de Stichting Rotterdam 1940 (opgericht door de Kamer
van Koophandel om het economisch herstel van Rotterdam te bevorderen) om
het gebouw alsnog gerealiseerd te krijgen, maar dan op een door het nieuwe
wederopbouwplan aangegeven locatie. Door de grote hoeveelheid verbrande
en verwoeste bedrijfspanden was de behoefte aan zo’n verzamelgebouw alleen
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Tradities en trends
Typologisch bezat het verhuurbare bedrijfsverzamelgebouw in Nederland nog
geen lange traditie, in tegenstelling tot in andere landen als Duitsland (Berlijn),
Engeland en de U.S.A. Typologisch liggen in Rotterdam de wortels van het
verzamelgebouw in de havengebouwen waarin transport en architectuur tot één
geheel gesmeed werden. Een voorbeeld dat niet alleen zijn collectiviteit met de
verzamelgebouwen gemeen heeft, maar ook de organiserende werking van het
transport, is een vrij onbekend pakhuizencomplex van architect T.L. Kanters uit
1894. Hij ontwierp een straatfront met een eclectische kantoorgevel waarachter
een reeks verhuurbare pakhuizen schuilgaan. Twee poorten geven toegang tot
straten, die zich op twee niveaus boven elkaar bevinden, met aan weerszijden
pakhuizen. Op een wijze die karakteristiek is voor de Rotterdamse haven, met

Westelijk Handelsterrein,
tegenwoordig horecagelegenheid,
T.L. Kanters, 1894 (Bron: http://www.
restaurantbiblio.nl)

Het Atlantic huis, bedrijfsverzamelgebouw met parkeergarage,
P.G. Buskens 1930

zijn nadruk op vervoer en transport, is het verkeer opgenomen in het gebouw en
bepaalt het de logistiek en de vorm.
Maar ook in de kantoorbouw werden naar Amerikaans voorbeeld experimenten
uitgevoerd met verzamelgebouwen. In 1928-1930 bouwde P.G. Buskens het
Atlantic-huis met een combinatie van winkels, opslagruimten en kantoren en
veel gedeelde voorzieningen achter een chique Art-Deco gevel. De U-vormige
plattegrond omsloot een binnenplaats toegankelijk voor auto’s en daarmee komt
dit model het dichtst bij de verzamelgebouwen van Maaskant.
In de tweede helft van de jaren dertig werd het verzamelgebouw door
verschillende progressieve architecten energiek ter hand genomen. Ze stortten zich
allen tegelijk op hetzelfde idee, ingegeven door de algemeen erkende noodzaak
tot industrialisatie van Nederland en geïnspireerd door de voorbeelden die in
Amerika tot stand kwamen. Maaskant en Van Tijen moesten de concurrerende
bureaus van zich afschudden, maar hadden het voordeel dat ze Rotterdammers
waren en hun rivalen kwamen uit Amsterdam. Daar ontwierpen de architecten
Koen Limperg en G.J. Meyers in 1936 een ‘werkplaatsengebouw’. Ontwerp is
een groot woord; ze schetsten een gebouw voor kleine industrieën, waarmee ze
de boer op gingen om bedrijven te interesseren. Het was een op Amerikaanse
standaardfabrieken geinspireerd ontwerp van een betonskelet waarvan de gevels
met glas waren ingevuld.

‘Werkplaatsengebouw‘, Koen Limperg en G.J. Meyers, 1936
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Een ander Amsterdams initiatief was het industriepaleis van Zanstra, Giesen en
Sijmons (1935). Deze architecten tekenden een hoge toren aan het Damrak, pal
tegenover het Centraal Station. Het zou noch een werkplaatsengebouw zijn,
noch een bedrijvengebouw, maar een permanente markt van industrieproducten,
zoals die normaal alleen op een Jaarbeurs te zien zijn. In Amsterdam maakte
de toren geen kans, maar in 1940 ontdekten de architecten het braakliggende
Rotterdamse centrum als potentiële bouwlocatie. Ze wendden zich tot Witteveen,
die wel mogelijkheden zag om een dergelijk gebouw aan het Hofplein op te
richten, gecombineerd met een cultureel centrum. In 1941 werd een schetsplan
gemaakt, dat in 1942 omgewerkt werd tot de winnende inzending voor
de Hofpleinprijsvraag, waarin ook Maaskant samen met Arthur Staal had
meedongen. Door Van Tijen en Maaskant werd dit plan als een zeer serieuze
bedreiging gezien voor hun hernieuwde poging om een bedrijfsverzamelgebouw
ergens in de binnenstad tot stand te brengen, maar ze hadden geluk: door de
voortdurende besluiteloosheid en chaos rondom de Hofpleinplannen kwam het
Amsterdamse initiatief steeds opnieuw op losse schroeven te staan, hoe mooi de
Corbusiaanse wolkenkrabber ook aan het Hofplein getekend was.

Industriegebouw aan de Oostzeedijk

Oostzeedijk
Het eerste verzamelgebouw dat Van Tijen en Maaskant ook daadwerkelijk
wisten te realiseren was qua collectiviteit absoluut minder radicaal dan het
eerdere ontwerp uit 1939. Het staat aan de Hoge Oostzeedijk in Rotterdam en
opdrachtgever was de Industriestichting Rotterdam, een van de vele stichtingen en
organisaties die in de eerste oorlogsjaren werden opgericht om de wederopbouw
van Rotterdam te bespoedigen. De Industriestichting, die zich als een belangrijke
opdrachtgever van Van Tijen en Maaskant ontpopte, werd op 1 december
1940 door de gemeente Rotterdam en de Kamer van Koophandel opgericht.
Haar doel was te voorzien in de bouw en de exploitatie van gebouwen voor
de herhuisvesting van bedrijven die door het bombardement dakloos waren
geworden.
Hun eersteling aan de Oostzeedijk was nog nauwelijks een echt verzamelgebouw.
Het bestond uit vijf losse pakhuizen, die slechts gemeen hadden dat ze identiek
waren. Het ontwerp werd gemaakt in 1941 en was in zijn technische uitrusting
uiterst rudimentair. Aanvankelijk werd het gebouw zonder extra voorzieningen
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gebouwd: er was een telefoonaansluiting en verwarming, maar liften ontbraken.
Tussen de pakhuizen was een diepe inkeping gemaakt, waarin open trappenhuizen
lagen en waarlangs goederen vanaf de straat opgehesen konden worden. Een
andere hijsschacht bevond zich aan de achterzijde van het trappenhuis, zodat ook
spullen uit het magazijn naar elke verdieping getakeld konden worden. De 65
verhuurbare ruimtes waren 50 m2 of 100 m2 per unit en waren snel verhuurd aan
kleine bedrijven zoals een metaalfabriek, een hoedenatelier, een confectieatelier
en een dassenfabriek, precies de bedrijven die Witteveen en Angenot zich in hun
ringenschema hadden voorgesteld.
De architectonische stijl van het gebouw wordt meestal omschreven als shake
hands, vanwege de combinatie van beton en baksteen. Die combinatie was echter
niet in de eerste plaats een vormgevingskwestie. Vanwege cementgebrek kon het
gebouw niet met een volledig betonskelet gemaakt worden, zoals de bedoeling
was. De buitenmuren werden gemetseld, terwijl de vloeren, trappen, lateien en
kappen van beton waren. Shake hands, maar dan uit noodzaak. Terwijl de ene na
de andere bouwplaats door de Duitsers werd stilgelegd, begon men met de bouw
van de meest westelijke pakhuizen vanuit het idee dat het beter was één deel te
voltooien dan het geheel halverwege te moeten staken. Toen dat deel begin 1942
was opgeleverd en verhuurd kon worden, viel het werk inderdaad stil en pas in
1945-1946 werden de overige vier delen voltooid. In die fase bleek ook dat de
uitrusting van het pand wel erg primitief was naar de wensen van de naoorlogse
huurders. Als tegemoetkoming werden twee liften toegevoegd en bovendien
richtte men op de bovenste verdieping een gemeenschappelijke kantine in.
Daarmee begon het al een beetje op een collectief gebouw te lijken.
Er bestaat een zekere discrepantie tussen de moderniteit van het fenomeen
verzamelgebouw en het zware, middeleeuwse uiterlijk van het gebouw. De
opvallende kappen droegen daar niet weinig aan bij. Ongetwijfeld heeft deze
dubbelzinnigheid ook te maken met de eerste fase van de wederopbouw, waaruit
het gebouw stamt. In de architectuuropvatting van Witteveen en de supervisoren
die hij had aangesteld zouden de nieuwe straten van Rotterdam bestaan uit
individuele, bakstenen panden met vooral zadeldaken. Aan al deze richtlijnen
voldoet het gebouw: het ziet er immers uit als vijf losse gebouwen, ook al is het
eigenlijk één groot complex.
174
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De voorgevel van het gebouw is voor een groot deel beglaasd, maar door het
gebruik van baksteen en vooral door de expressieve daken lijkt het gebouw

toch meer op een rij geabstraheerde zeventiende-eeuwse pakhuizen dan op een
twintigste-eeuws bedrijfspand. Ook de verspringende balkonnetjes van metaal,
die als korfjes aan de gevel hangen, en de decoratief gevormde etalageruiten
breken de zakelijke uitstraling van het gebouw. De hybride sfeer van het
gebouw werd net als bij de volgende verzamelgebouwen bepaald door de soms
uitgesproken frivole details tegenover de uiterst sobere werksfeer in een bakstenen
gebouw dat geroemd werd om zijn typologische vernieuwing. Het gebouw was
‘modern’, maar dat woord impliceerde in de armoedige jaren veertig nog geenszins
het welvarende beeld dat we kennen uit de decennia daarna. Op de interieurfoto’s
waarop we arbeiders en kantoormeisjes zien werken, in volgepakte ruimtes
op schamel meubilair, ziet het gebouw eruit zoals de Industriestichting het zelf
noemde: als een industriekazerne.

Onuitgevoerd voorstel voor industriegebouw aan de Tweeleeuwenstraat

Tweeleeuwenstraat
Na de Oostzeedijk werd opnieuw de draad opgepikt van het eerste voorstel
uit 1939 in een imponerende reeks (deels onuitgevoerde) ontwerpen. In 1943
werd het vooroorlogse project geschikt gemaakt voor een nieuwe plek in
het wederopbouwplan, aan de Tweeleeuwenstraat nabij de Leuvehaven. De
aanpassing bestond uit het naar elkaar toe knijpen van de poten van de U-vormige
plattegrond tot deze perfect paste binnen het ontworpen stratenpatroon. Deze
poging om het ontwerp te realiseren leverden echter niets op, waarschijnlijk omdat
de straat waaraan het gebouw gedacht was, alleen in het Plan Witteveen bestaan
heeft en in het Basisplan geschrapt werd.
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Maaskant (de langste van de drie heren) bij het slaan van de eerste paal voor het Industriegebouw
Goudsesingel in 1947

Goudsesingel
In 1945 werd aan Van Tijen en Maaskant een blok aan de Goudsesingel
toegewezen voor de bouw van het Industriegebouw Goudsesingel, dat werd
opgeleverd in 1951. Een uitgebreide beschrijving en analyse volgt hieronder.

Bloemsingel
In 1948 deed Maaskant samen met zijn latere Groningse compagnon Frans Klein,
een voorstel voor een industriegebouw aan de Bloemsingel in Groningen, met een
vormgeving die de kappen van de Goudsesingel combineerde met de erkers van
het Groothandelsgebouw. In eerste instantie was het gebouw als een eenvoudige
U-vorm getekend, met lage hallen tussen de twee zijgevels. In een tweede fase
zou de plattegrond uitgebreid worden door de U-vorm simpelweg te herhalen en
plooide het kolossale gebouw zich gewillig naar de bocht van de Bloemsingel. Dit
ontwerp werd niet uitgevoerd en een vergelijkbaar project voor een locatie aan de
Rijn in Keulen, mislukte eveneens.
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‘Artist impressions’ van industriegebouwen aan de Goudsesingel in Rotterdam, 1945-1951 (boven) en de
Bloemsingel in Groningen, 1948 (onder)

Groothandelsgebouw, 1945-1953

Groothandelsgebouw
Het meest prestigieuze en bekende lid van de familie verzamelgebouwen is
natuurlijk het Groothandelsgebouw (1945-1953). Het ontwerpproces liep deels
parallel met dat van het Industriegebouw aan de Goudsesingel en ze delen vele
karakteristieken. De verschillen tussen beide gebouwen zijn vooral terug te voeren
op het feit dat het Groothandelsgebouw op een belangrijke ‘zichtlocatie’ stond,
voor een andere doelgroep werd gebouwd (groothandelsbedrijven i.p.v. industrie)
en veel groter was. Desondanks komen de principes van de organisatie van beide
gebouwen grotendeels overeen.
Deze principes waren niet zozeer architectonisch of esthetisch, maar vooral
technisch en organisatorisch van aard. Vaste elementen waren het doorlopende
winkelfront, de representatieve entreehal, verdiepingen met bedrijfsruimten
en kantoren binnen een betonskelet, flexibele invulling, gemeenschappelijke
voorzieningen, en kantines op het dak. De vorm waarin deze elementen bij
elkaar werden gebracht werd steeds opnieuw bepaald bij de inpassing van
het model in een specifieke situatie. Bij het Groothandelsgebouw was deze
vorm in alle opzichten opzienbarend. In plaats van een hoog hoofdgebouw
met lage werkplaatsen en een weg ertussendoor zijn al deze elementen in
het Groothandelsgebouw opgestapeld en in elkaar geschoven, waardoor een
megastructuur met een onontwarbare verknoping van infrastructuur en gebouw is
ontstaan.

Groothandelsgebouw, 1945-1953
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Het belangrijkste verschil met de eerdere verzamelgebouwen was de stapeling
van wegen, die samen ervoor zorgden dat een loslengte ontstond gelijk
aan een straat van 1 kilometer lengte, waardoor 40% van de ruimtes direct
bereikbaar was per auto. Zoals in het Basisplan het verkeer de drager van het
stedenbouwkundige plan was geworden, zo werden in het Groothandelsgebouw
auto’s en vrachtwagens via een verhoogd viaduct dwars door het gebouw gevoerd
naar de interne expeditiestraat met de centrale expeditie. Het ontwerp van een

Plattegronden
Groothandelsgebouw,
begane grond en
verdiepingen

Lobby, Groothandelsgebouw, 1945-1953

de geest van de wederopbouw, van het herrijzende Nederland en Rotterdam te
representeren.
ondergrondse garage en verkeerswegen op drie niveaus was destijds bepaald
visionair. Vrachtwagens waren nog geen gemeengoed en de meeste handelaren
vervoerden hun waren nog per handkar! Ook op de presentatietekening van het
Industriegebouw Goudsesingel is dat vervoermiddel pontificaal in beeld gebracht:
dit waren de toekomstige gebruikers van het gebouw.
Een ander verschil was de monumentale status van het Groothandelsgebouw:
vanaf de eerste paal die geslagen werd, werd het gebouw behandeld als
een monument van de Rotterdamse wederopstanding. De symboliek van de
wederopbouw leek onderschreven te worden door iedereen: door bouwvakkers
en intellectuelen, politici en bejaarden, modernistische en traditionalistische
architecten; de verschillende zuilen schudden elkaars hand en voor een korte
periode werkten gereformeerd en katholiek, modern en traditioneel, met een
gedeeld doel samen.
Het Groothandelsgebouw bood bij uitstek de ingrediënten en de gelegenheid om

182

183

Behorend bij die status was het grote aantal extra voorzieningen dat het
Groothandelsgebouw kreeg. Terwijl het Industriegebouw het moest doen met een
hal en een kantine en zalen op de dakverdieping, kreeg het Groothandelsgebouw
een reeks voorzieningen dat een klein stadje niet misstaan zou hebben. Dit waren
de elementen waarin Maaskant het belangrijkste voordeel van een collectief
gebouw zag: expositiezalen, vergaderzalen, schrijfkamers, een ‘club’, een
kegelbaan in de kelder, op het dak twee grote kantines. Sommige voorzieningen
waren bovendien ook van belang voor de overige stadsbewoners, waardoor het
gebouw niet alleen een deel van de stedelijke ruimte en activiteiten in zich opnam,
maar participeerde in het stadsleven. In de grote hal werd het ideaal het dichtst
benaderd. Dit was niet alleen de entree, maar een microkosmos: een plein naar
Amerikaans model met voorzieningen zoals een kapper, winkel, postkantoor,
reisbureau, café-restaurant (Engels), bankkantoor en de lift naar het cabarettheater
op het dak (Kriterion).

Kriterion, Groothandelsgebouw, 1945-1953

Aan de gevels van het Groothandelsgebouw is eindeloos gesleuteld. Op de eerste
tekeningen is een benadering te zien waarin - net als bij de Tweeleeuwenstraat
en de Goudsesingel - de gevel niet wordt opgevat als een herhaling van
dezelfde elementen maar als ritme van alternerende eenheden. In de eerste
industriegebouwen brengt een travee met balkons en een bekroning met een
zadeldak om een vast aantal traveëen een zekere ritmering aan die bovendien
leidt tot een symmetrische ordening. De gevel van het Groothandelsgebouw
was oorspronkelijk een variatie op dit principe: ter plekke van de trappenhuizen
waren erkers aangebracht, bekroond met een geabstraheerd zadeldak. Midden
tussen twee trappenhuizen lag een poort naar het binnenterrein. Twee rijen
balkons versterkten de symmetrie. Nog tijdens de bouw, in 1949, bevatten de
bouwtekeningen balkons die de gevel symmetrisch geleedden. In het gerealiseerde
gebouw zijn alle pogingen om symmetrie per bouwdeel te bereiken echter
opgegeven en wordt de geleding van de gevel bepaald door de verticale kokers
voor de luchtafvoer en de inspringende en verhoogde trappenhuizen. De gevel
aan het Stationsplein kreeg een afwijkende vormgeving en fungeert nadrukkelijk
als voorgevel van het gebouw.
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Terras op de bovenste verdieping, Groothandelsgebouw, 1945-1953. Het Industriegebouw aan
de Goudsesingel en het Groothandelsgebouw werden in vrijwel dezelfde periode gebouwd
en laten veel overeenkomsten zien. Pergola, bloembakken, plavuizen, vrijstaande kolommen
en terugliggende pui maken de dakverdieping van beide gebouwen vergelijkbaar. Voor de
restauratie van het Industriegebouw kan het Groothandelsgebouw vele aanknopingspunten
bieden.

Industriegebouw aan het Zuidplein

Zuidplein
In 1957-1960 verrees op het kruispunt van wegen tegenover winkelcentrum
Zuidplein de tegenhanger van het Groothandelsgebouw, de industrieflat
Zuidplein. Dit gebouw laat zien dat het model in feite onafhankelijk is van de
architectonische vormgeving. De flat is in essentie hetzelfde als het ontwerp uit
de oorlog, met dubbelhoge winkels op de begane grond, woningen op het dak en
flexibele bedrijfsruimten ertussen; aan de achterzijde een expeditiestraat en lage
werkplaatsen. De vormgeving stamt echter onmiskenbaar uit de late jaren vijftig.
Verdwenen zijn de bakstenen gevels en de zware betonnen luifels, kozijnen en
penanten. De industrieflat Zuidplein is zo transparant en glazig mogelijk gemaakt
en alleen een glazen uitbouw voor het restaurant springt als een bovenmaats
televisievenster uit de gevel. Hier kon Maaskant eindelijk de brandbalkons aan het
exterieur maken, wat hij bij het Groothandelsgebouw ook al had gewild omdat
zo het krioelende leven in het gebouw zichtbaar zou worden. ‘Wat je bij het
ene gebouw niet voor elkaar krijgt doe je gewoon bij het volgende’, zei hij later,
daarmee impliciet de verwantschap tussen al die gebouwen aangevend.12
186
12)  ‘’Ik ben een rustig mens’. Interview met Maaskant, Van Dommelen en De Koning’, Bouw 1971 nr.52, p.1894
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Industriegebouw aan het Zuidplein met vrijstaand trappenhuis; een situatie zoals die ook aan de goudsesingel
oorspronkelijk bestond.
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Stedenbouwkundige context
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Vooroorlogse situatie, 1929
Het Industriegebouw ligt op een locatie aan de Goudsesingel, tot 1905 de Goudse
Vest geheten. De Goudse Vest was een van de historische begrenzingen van de
oude stadsdriehoek, stammend uit de middeleeuwen. Eind 19de eeuw ontstonden
plannen tot demping van de Vest en van 1885-1905 werd het water in gedeelten
gedempt. De doorslaggevende reden daarvoor was niet direct het toenemende
landverkeer, zoals wellicht voor de hand zou liggen, of de onhygiënische toestand
van het verontreinigde Vest-water. De hoofdreden was de verwachting dat
het isolement van de oostelijke binnenstad opgeheven zou worden door het
aanleggen van de singel en dat dit zou leiden tot een verbetering van deze wijk,
die als achterbuurt te boek stond. De oostelijke binnenstad van Rotterdam
bestond uit smalle straten en stegen, in verval geraakte huizen, lawaaierige
werkplaatsen en vieze fabriekjes, en vele instellingen voor minder bedeelden. Dat
laatste was historisch zo gegroeid: in de middeleeuwen had aan de Hoogstraat
een Dominicaner klooster gestaan (gebouwd in 1444) dat na de reformatie (1572)
werd opgeheven; het perceel werd daarna bebouwd met een Gasthuis, een Pesten Dolhuis en het Oude Vrouwenhuis. Tot
1940 bleven dergelijke voorzieningen in
dit gebied gehuisvest. Het Achterklooster
ontleent zijn naam aan de oorspronkelijke
ligging van dit klooster.
De concentratie van sloppen en stegen,
krotten en onleefbare toestanden was
de reden dat de bekende fotograaf Henri
Berssenbrugge de oostelijke binnenstad
uitkoos om er (tussen 1906-1916) vele
foto’s van pittoreske verkrotte stegen
te maken. Hij was geïnteresseerd
in het gewone dagelijkse leven van
Rotterdammers en koos als onderwerp
die delen van de stad die op korte termijn
zouden verdwijnen. In de modernisering
die Rotterdam in die periode startte, was
het duidelijk dat de oostelijke binnenstad

Bredestraat
Het Gereformeerde Burgerweeshuis, 1938 (Bron: Stadsarchief Rotterdam)

niet in de abominabele toestand kon blijven zoals die bestond.
De verwachte sanering en opwaardering van de oostelijke binnenstad vanwege
de aanleg van de Goudsesingel werd echter een teleurstelling; de effecten
vielen tegen. In 1939 werd weliswaar begonnen met een plan voor een groot
industriegebouw, in opdracht van bankier Mees & Zonen, maar dit kreeg niet de
tijd om te worden uitgevoerd.
Op de locatie van het huidige Industriegebouw bevonden zich tot 1940 enkele
smalle straatjes en stegen en aan de Goudsewagenstraat stond het Gereformeerde
Burgerweeshuis, een groot 18de-eeuws complex met een binnenplaats, gebouwd
op de plek van het oude Pesthuys. Op de gedempte Goudse Vest werd wekelijks
de markt gehouden van meer dan een kilometer lang.
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Bombardement, 1940
De saneringsplannen voor de oostelijke binnenstad van Rotterdam, die voor de
oorlog niet tot nauwelijks van de grond kwamen, werden door het bombardement
van 14 mei 1940 in plotsklaps irrelevant. Terwijl in de westelijke binnenstad, rond
de Coolsingel, nog enkele gebouwen grotendeels overeind stonden, was het
gedeelte tussen de Hoogstraat en de Goudsesingel vrijwel geheel uitgebrand.
Op de foto’s van kort na het bombardement, voordat het puin geruimd is, zijn
slechts onherkenbare ruïnes te zien. Dat betekende dat niets meer in de weg
stond van het opnieuw ontwerpen en vormgeven van dit stadsdeel, zonder
de belemmeringen van aanwezige bewoners en bedrijven of versnipperd
eigendom. Alleen de hoge stellingmolen op het Oostplein overleefde de oorlog
en is op sommige foto’s van het Industriegebouw zichtbaar als een decorstuk,

De oostelijke binnenstad na het bombardement. Diagonaal door het beeld loopt de Goudsesingel. Onderaan: het
Haringvliet, waar het kantoor van Van Tijen en Maaskant (tevens Maaskants woning) stond (Bron: Stadsarchief
Rotterdam)

overgebleven uit de oude stad. In 1954 brandde de molen alsnog af…
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Het Plan Witteveen, 1941
Ondanks het feit dat het plan van stadsarchitect W.G. Witteveen in de laatste
oorlogsjaren ingrijpend is gewijzigd tot het zgn. Basisplan, was het toch van grote
invloed op de wederopbouw van de oostelijke binnenstad.
Allereerst koos Witteveen voor het
behoud van vooroorlogse structurerende
elementen, zoals de vorm van de
historische stadsdriehoek. De Goudsesingel
was als voormalige Vest een van die
vooroorlogse structuren die behouden
bleven. In Witteveens plan werd de
Goudsesingel een van de belangrijke
boulevards voor de afwikkeling van het
grootstedelijke auto en tramverkeer.
Het Hoogkwartier in puin, 1940. In de verte
Langs de singel werden straatwanden van
de molen op het Oostplein (Bron: Stadsarchief
Rotterdam)
formaat gepland: langgerekte blokken met

Plattegronden van de oostelijke binnenstad na het puinruimen, juni 1940
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Plan Wereldhaven, Jan Wils (Bron: www.wederopbouwrotterdam.nl/nl/deelgebieden/wereldhaven)

6-8 verdiepingen, van een schaal die in het vooroorlogse Rotterdam niet bestond.
Als tweede punt koos Witteveen, geheel in lijn met de stedenbouwkundige
consensus van dat moment, voor zonering. Geen mix van wonen en werken zoals
in de vooroorlogse stad, maar gescheiden functies. De binnenstad werd bestemd
voor winkels, bedrijven en kantoren, werken gebeurde in speciale industrieparken
zoals de Spaanse Polder en wonen gebeurde in woonwijken.
Voor de oostelijke binnenstad vormde de Goudsesingel de grens tussen het wonen
(ten noorden van de singel) en het werken en winkelen (ten zuiden). In april 1941
werd begonnen met het eerste project van de wederopbouw van Rotterdam, het
plan ‘Wereldhaven’. Het lange blok met 500 woningen naar ontwerp van architect
Jan Wils, gaf een voorproefje van het moderne stadsbeeld van Witteveen. Lang
stond het blok eenzaam in de kale vlakte, want vanwege materiaalschaarste stond
de wederopbouw tijdens de oorlog stil. Wel werden voor de winkels in het ‘Plan
Wereldhaven’ een rij lage noodwinkels gebouwd, zodat er een geïmproviseerde
winkelstraat ontstond. Ook aan de overkant stond trouwens een rij noodwinkels,
die voor de bouw van het Industriegebouw afgebroken werden.
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Ten zuiden van de Goudsesingel bestemde Witteveen het deel tussen de
Hoogstraat en de Goudsesingel tot een gebied waar gewerkt zou worden. Aan de
doorgaande wegen dienden de blokken hoger te zijn dan in het binnengebied en
waren op de begane grond winkels gepland. Het binnengebied was kleinschaliger,

Hoogstraat werd door Witteveen klaarblijkelijk niet meer als een echte winkelstraat
gezien.
Het Industriegebouw Goudsesingel maakt geen onderdeel uit van dit plan,
maar de principes die door Witteveen voor de oostelijke binnenstad werden
vastgelegd, waren van invloed op het uiteindelijke ontwerp. Op het moment
van het plan Witteveen werd ontworpen, werkten Van Tijen en Maaskant aan
een Industriegebouw aan de Tweeleeuwenstraat. Waarschijnlijk maakten de
veranderingen in aanloop naar het Basisplan deze locatie onmogelijk en kwam de
nieuwe locatie aan de Goudsesingel in beeld.

Het woningblok Plan Wereldhaven met de noodwinkels aan de Goudsesingel (Bron: www.wederopbouwrotterdam.
nl/nl/deelgebieden/wereldhaven)

lager en minder representatief gedacht.
Ter controle van de architectonische kwaliteit van de wederopbouw werd een
systeem van supervisoren ingesteld. De latere rijksbouwmeester G. Friedhoff was
de supervisor voor de oostelijke binnenstad.
Het stedenbouwkundig ontwerp voor de oostelijke binnenstad is gebaseerd
op enkele historische structuren, en op de toepassing van traditionele
stedenbouwkundige instrumenten zoals straten, intieme pleintjes, gesloten
bouwblokken en pandsgewijze bebouwing binnen rooilijnen. Het is ook gebaseerd
op enkele van de modernistische principes zoals het verbeteren van licht, lucht
en ruimte, het verdunnen van de bebouwing en het verminderen van het aantal
woningen ten opzichte van de vooroorlogse situatie.
Van doorslaggevende betekenis voor de verdere ontwikkeling van de oostelijke
binnenstad was het introduceren van de Mariniersweg als een van de
brede verkeersboulevards die een verbinding zou vormen naar de geplande
Maasbruggen. Hiermee werd de oostelijke binnenstad losgekoppeld van
het westelijke deel en werd een geduchte barrière geschapen. De oostelijke
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Het Industriegebouw ingetekend op zijn toekomstige locatie (jan. 1947), waar op dat moment nog noodwinkels
stonden en allerlei reliëf-verschil als gevolg van eerdere straat-tracees

Basisplan, 1946
Tijdens de oorlog werd het Plan Witteveen onder leiding van C. van Traa en met
inbreng van Maaskant, uitgewerkt en aangepast. Voor de oostelijke binnenstad
betekende dit vooral een versimpeling en verstrakking van het stratenpatroon,
het doortrekken van de Hoogstraat als een rechtstreekse verbinding naar het
Oostplein en het vereenvoudigen van het centrale pleintje. En ook wordt in dit
plan uit 1946 het Industriegebouw ingetekend op zijn huidige locatie.

202

1946 basisplan (kaart 1949)
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Een van de systematisch doorgezette elementen in het Basisplan is dat van de
expeditiestraten. Witteveen was hiermee al begonnen, met de introductie van
straten waar laden en lossen van goederen aan de achterzijde van panden kon
plaatsvinden, zonder hinder voor verkeer en voetgangers. In het Basisplan werd
dit principe voor de gehele oostelijke binnenstad consequent doorgezet. Zo is
naast het gewone stratenpatroon een onopvallend tweede circuit ontstaan aan de
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Het principe van de expeditiestraat (Bron: www.wederopbouwrotterdam.nl/nl/deelgebieden/hoogkwartier)

Goudsesingel, met plan Wereldhaven van Jan Wils, jaren 50

achter en binnenzijde van de blokken van op elkaar aansluitende expeditiestraten
en expeditiehoven. Ook het Industriegebouw bezit deze.
De bestemming van het gebied voor werken, bedrijven, kantoren en winkels
(aan de buitenranden en aan de Hoogstraat) was gebleven, en ook de ruimtelijke
opbouw met hoge randen aan de doorgaande wegen en lagere bebouwing in het
binnengebied was gebleven. Het Industriegebouw volgde dit model.
Wat bij Witteveen boulevards en brede verkeerswegen waren, werden in het
Basisplan nog uitgebreidere verkeerswerken met rotondes, soms zelfs gestapelde
rotondes. Daarmee kreeg het verkeer een grotere invloed en werd ook de
barrierewerking van de Mariniersweg als toevoersweg naar de Maasbruggen
alleen maar sterker.
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De Mariniersweg zou toegang geven tot de Maasbruggen, een verbinding die na de oorlog werd uitgewerkt als een
ongelijkvloerse rotonde

Woningblok aan het Groenendaal, met op de achtergrond het Industriegebouw in aanbouw (Bron: www.
wederopbouwrotterdam.nl/nl/tijdlijn/woningbouw-groenendaal)
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Wederopbouw, 1960
In de wederopbouw werd prioriteit gegeven aan het economisch herstel en
aan alle gebouwen die daarmee te maken hadden, zoals de infrastructuur
en de gebouwen in de haven, de banken aan de Blaak, de kantoren op
het Wijnhaveneiland en de bedrijfsgebouwen in het centrum zoals het
Groothandelsgebouw en het Industriegebouw. Het centrum van Rotterdam
verschoof definitief naar het westen, de Coolsingel werd de centrale as waar alle
winkels zich vestigden.
Desondanks waren er in 1960 natuurlijk nog grote stukken braakliggende stad,
ook in de oostelijke binnenstad. Na de voltooiing van het Industriegebouw
in 1949 werd het gebied langzamerhand gevuld met bedrijfsgebouwen,
programmatisch en ruimtelijk precies zoals bedoeld was in het Basisplan. Hogere
blokken met winkels op de begane grond langs de doorgaande wegen winkels

Woningbouw Groenendaal, Maaskant 1953-1955

Kantoor voor de firma Batenburg, Maaskant 1951

en appartementen en winkels en appartementen daarboven aan de Hoogstraat,
alles in een structuur van gesloten bouwblokken met een intern circuit van
expeditiestraten en –hoven.

Aan het Achterklooster werd in 1951 het zalencomplex Emporium gebouwd naar
ontwerp van architecten C. Elffers en I. Moerman (afgebroken eind jaren ’90).
Maaskant bouwde ook nog enkele gebouwen in het gebied: aan de Kipstraat een
bedrijfsgebouw voor de firma Batenburg (in 1951, afgebroken eind jaren ‘90), aan
het Groenendaal verrees in 1955 een luxe flatgebouw met appartementen en aan
het Oostplein, op de hoek met de Hoogstraat, bouwde het bureau in 1958 een
kantorenflat met winkels en 6 woningen (ernstig verbouwd).
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Kantorenflat Oostplein, Maaskant 1958

Fietsenwinkel Goudsesingel, 2016 (Foto: Titia Hahne)

2016
Anno 2016 is de oostelijke binnenstad nog steeds vooral getekend door de
gebouwen die uit de wederopbouwperiode stammen. Aan het Achterklooster zijn
zalencentrum Emporium en enkele andere gebouwen afgebroken en vervangen
door de nieuwbouw van het Mariniershof (1999-2001).
De Hoogstraat is als winkelstraat nooit een succes geworden, door de verschuiving
van het centrum naar het westen. Recent heeft de Hoogstraat echter voor het
eerst sinds de oorlog een zekere levendigheid gekregen, met winkels, galerieën,
pop up stores etc. De oostelijke binnenstad is opnieuw gepositioneerd als het
‘Hoogkwartier’. Bij deze verandering van sfeer en programma speelt ook de
transformatie van het Industriegebouw, die nu onderdak biedt aan creatieve
bedrijven en instellingen, een belangrijke rol.
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