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Wonen in een atelierswoning is wonen in een kunstwerk. 
De villa is verdeeld in drie zones: wonen, werken en exposeren, die in open verbinding 
staan met een hoofdas.  Het visitekaartje van het huis is de driehoekige expositieruimte 
die kunstwerken etaleert aan de buitenwereld. De woning doet royaal door een dubbel 
hoge verdiepingshoogte (uitgezonderd de privevertrekken), lange zichtlijnen, en in el-
kaar overvloeiende ruimtes.



ATELIERSWONING 
Wonen in een kunstwerk





                     CONCEPT
Organisch vormgegeven kolommen vormen de basis van het kassen-
complex.  De kolommen zijn een abstrahering van een boom. De kas 
sluit zo aan bij de zowel de organische als de formele landschapsar-
chitectuur in de Hortus Botanicus Leiden. Het kolomprincipe is binnen 
een raster op allerlei wijze gevarieerd: door subattractie in de vierkante 
hoofdvorm, variatie in hoogte ,de toepassing van een luifel bij de en-
tree en overkapping van het terras.  Zo ontstaat een dynamisch beeld.

KAS VICTORIA |    Hortus Botanicus               Leiden
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R fundering tgv eigen gewicht

G dak = 1 kN/m2 * 7,2 m = 7,2 kN/m
G vloer = 2,63 kN/m2 * 7,2 m = 18,9 kN/m
G BG vloer = 12 kN/m2 * 7,2 m = 86.4 kN/m
G wand = 24 kN/m3 * 0.3 m * 18,2 m = 
131,0 kN/m

R fundering tgv eigen gewicht
= (7,2 + 4*18,9 + 86,4 + 131,0) * 7,2 m
= 2161 kN per paal

R fundering tgv windbelasting

Fwind = 1 kN/m2 * 18,2 *40 = 720 kN
F wind op 1 kern = 720 / 3 = 240 kN
M = 240 * 9,0 = 2160 kNm

R fundering tgv windbelasing
= M/ 3,6 m = 600 kN

per paal: 600 kN/7 = 85 kN 

F fundering = 2161 kN + 600 kN = 2760 kN

paalafmetingen: 320 * 320 mm
bron: www.prepal.nl
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Belastingsschema’s en dimensionering van constructie-elementen

G wand = 24 kN/m3 * 0,3 m * 40 m = 288 kN/m
G ligger = 2 kN/m (bron: Willy Naessens

G dak= 1kN/m2 * 40 m = 40 kN/m
G vloer = 24 kN/m3 * 0,15 * 40 = 144kN/m
G BG vloer = 24 kN/m3 * 0,3 * 40 = 288 kN/m

Qm dak = 1 kN/m2 * 40 m = 40 kN/m
Qm vloer = 2,5 kN/m2 * 40 m = 100 kN/m

Q wind = 1kN/m

Ground Scraper
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Het in onbruik geraakte havengebied Katendrecht in Rotterdam wordt getransformeerd 
tot het European Chinese Centre. Dat betekent dat er een concentratie van functies 
zal komen gericht op de Chinese markt: wonen, kantoren, een expogebouw, winkels , 
theater en horeca. Rotterdam is een geclusterde stad met specifieke centra. Het ECC zal 
een nieuw centrum toevoegen aan de stad.

Het stedenbouwkundig plan bestaat uit een omsloten gebied dat zich op een aantal 
plaatsen bewust opent naar haar omgeving. Zo ontstaat een veilig en beschut  binnen-
terrein, zonder dat het contact met de omgeving verbroken wordt.
Een zonering van functies naar karakter en doelgroep resulteert in 3 unieke gebie-
den met een eigen plein. Duidelijk gemarkeerde ingangen reguleren de verschillende 
verkeerstromen van bewoners, passanten en winkeld publiek. In het plan is veel aan-
dacht voor duurzaamheid in de vorm van groene daken, het gebruiken van Maaswater 
warmte en oppervlakte wateropvang.  Het binnenterrein is autoluw gemaakt.



ECC | European Chinese Centre  Katendrecht Rotterdam
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Robuust

Industrieel 

Cultuur

Stedelijk/Gesloten

Opvallend/Icoon

Gezellig omslotten plint aan het plein

vanuit elke hoek te benaderen....

Laagdrempelige entree

een visitekaartje voor de omgeving, sociaal sterk

ZONE 3 | CHINA_theatre

De drie pleinen

Rijnhaven Plein
Supermarkt
Dagelijkse behoefte
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Burgers Katendrecht
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Gezellig
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Hotel Santos
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R’dam  voor een ieder toegangelijk

China Plein
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Kade met uitzicht 
CHINA_Expo
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Burgers uit heel het land
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Milieuambities Milieuambities

Katendrecht is omgeven door water. 
Daarom zien wij ook in het duurzaam 
gebruik maken van water een grote poten-
tie. Een heel aantal gebouwen op de 
Wilhelminapier worden voorzien in de 
warmte/koude behoefte door het nuttig 
gebruik maken van de verschillen in tem-
peratuur van het water van de Maas.
Omdat we toch een industriële omgeving 
willen creeëren, wat aansluit bij het oude 
karakter van de haven, zal er toch veel 
verharding in het plangebied aanwezig 
zijn. Deze verharding kunnen we gebruiken 
voor hemelwateropvang. Het regenwater 
zal niet meer ongebruikt het riool in lopen, 
maar we vangen dit op en gebruiken het 
voor een vijver, die zichzelf reinigt. De 
pomp in het water om de vijver stromend 
te houden zal ook op een milieuvriende-
lijke manier aangedreven worden, namelijk 
door zonne energie. 
Daarnaast een tweede belangrijk punt is 
het toepassen van groene daken. Dit is één 
van de ambities van de gemeente Rotter-
dam en deze willen wij dus ook doorzetten 
in ons plan. 

1) Water

 

Onder andere de Maastoren zal een systeem krijgen waarbij het water van de Maas benut zal worden voor de verwarming/koelen van woningen 
en kantoren. Ook verschijdene andere gebouwen op de Wilhelminapier zullen een systeem krijgen om zo te voorzien in hun comfortbehoefte.
De regenwateropvang zal letterlijk en �guurlijk een centrale rol spelen in ons plan. Midden in het plangebied zal een vijver komen van natuurlijk 
regenwater. Het zal een volledige duurzame vijver worden, zo wordt bijvoorbeeld ook het pompsysteem aangedreven door zonne energie. 

 

  

2) Groene daken 

Linksboven: De milieuambitie van Rotterdam; Alle daken groen
Rechts boven: Het principe van een groen dak.
Onder: Twee voorbeelden van groene daken.  N.B. Er bestaat veel variatie tussen groene daken. Er kan 
gekeken worden welk type begroeiing het beste in deze omgeving past. Tevens kunnen de groene daken 
gecombineerd worden met zonnepanelen op het dak.  

3) Autovrij gebied 

Direct in verband met het autovrij maken van de het plein tussen de 
bebouwing, kotm het aantrekkelijk maken van het gebied voor wande-
laars en �etsers. 

4) Logische oriëntatie functies
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Autoluw

Maaswater warmte

Grijswater zuivering

oppervlaktewater
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esthetische 5e gevel
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HORECA

MUSEA

ECONOMIE

ECC             Katendrecht

Oude Haven

Museumpark

Wilhelminapier

Rotterdam is een geclusterde stad
conclusies...

Het ECC in Katendrecht zal een 

   nieuw centrum toevoegen aan de stad

Programma Stedebouw

30% Kantoren, inc. ChinaEXPO
20% Horeca
40% Wonen
 20% Koop
 20% Huur
10% Overige ondersteunende Functies
 Fitness
 Winkels dagelijks behoefte

Parkeren
 70% Ondergronds
 30% Bovengronds

Omsloten gebied

Concept

open naar omgeving toe

duidelijke ingangen

prettig, veilig, beschut

attitude is a little thing that makes a big difference
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Industrie Plein 1230
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SANTOS | Herbestemming Katendrecht Rotterdam

VERBINDING PERGOLA ROUTE 
STEDENBOUWKUNDIG PLAN

CONSTRUCTIEPRINCIPE ORGANISATIEPRINCIPE PROGRAMMA

WELNESS

WONEN

HORECARESTAURANT

AFHAALPUNT

ENTREE BEWONERS

STABIEL ELEMENT

DILATATIE

STALEN CONSTRUCTIE + 
NIEUWE FUNDERING

STABIEL ELEMENT

De herbestemming van pakhuis tot appartementencomplex was een uitdagende opdracht. 
Het karaktervolle gebouw moest de uitstraling en allure van vroeger behouden en tevens vol-
doen aan de moderne eisen.
De meest karakteristieke elementen als de noord- en zuidgevel, de laaddeuren, houten plafond 
en gietijzeren kolommen zijn behouden. Een passage van een licht en transparant materiaal door-
snijdt het gebouw en brengt voldoende daglicht naar binnen. 
Nieuw toegevoegde elementen wijken in vorm en materialiteit af van het bestaande. Zo ontstaat 
een spannend contrast tussen oud en nieuw.
Santos maakt onderdeel uit van het European Chinese Centre op Katendrecht en heeft, in over-
eenstemming met het stedenbouwkundig plan, horecafuncties in de plint. 











Het politieke bestel is voordurend in beweging, maakt 
veranderingen mee. Net als seizoenen kent ze periodes 
van bloei en groei, maar ook van teruggang. De seizoe-
nen zijn metafoor geworden voor de dynamiek van het 
politieke klimaat. Gebaseerd op het Nederlandse is het 
NL House opgebouwd uit vijf stroken bebouwing die 
van elkaar worden gescheiden door smalle slootjes en 
worden doorsneden door een transparante hoofdas. 
De hoofdas sluit aan op de tegenover gelegen Schouw-
burgstraat: de straat die de ambtswoning met het cen-
trum van Den Haag verbindt.

Elk seizoen is een andere strook in gebruik: deze stroken 
zijn ieder een ambtswoning op zichzelf die naar de, zelf 
opgestelde, parameters van dat seizoen is ontworpen. 
Het programma is door deze ingreep dus verviervou-
digd. De opgestelde parameters per seizoen doen on-
der andere uitspraak over de relatie tussen binnen- en 
buitenruimte, het type buitenruimte dat in gebruik is, 
de organisatie van privé- en openbare ruimte, typologie, 
ontsluiting en constructieprincipe.

De materialisering van de gevels van de vier stroken be-
bouwing is gelijk, het verschil per strook wordt gemaakt 
door de beplanting. Beplanting die zowel in, op als naast 
het gebouw te vinden is karakteristiek voor het bijhoren-
de seizoen. De middelste strook met bebouwing is ge-
vuld met serviceruimtes die de andere stroken bedient.

NL HOUSE |          
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