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De Fabriek 
Delfshaven
Mei architecten en  
stedenbouwers
Verandering is inherent aan de stad. 
Vrijwel dagelijks krijgt ergens in een stad 
een pand een andere bestemming, wordt 
een straat omgelegd, vestigt zich een  
ondernemer, verhuizen mensen, of sluit 
een winkel. Het komt echter ook voor dat 
dit proces van aanpassen en hergebruik 
wordt onderbroken (kantorenleegstand)
of niet snel gaat. In dergelijke gevallen  
zijn jarenlange ontwerpprocessen om te 
komen tot een van tevoren bedacht 
eindbeeld niet passend. Omdat dit 
laatste scenario te ondervangen ontwierp 
Mei architecten en stedenbouwers een 
strategie voor de transformatie van 
De Fabriek, een bedrijfsverzamelgebouw 
in Delfshaven.  

Auteur Harm Tilman  Fotograaf Jeroen Musch

Project

In het middendeel van De Fabriek bevindt zich het  

centrale atrium. Dit wordt ondersteund door een stalen constructie waarmee 

ook de constructies van de overige bouwdelen zijn verknoopt.
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Anders dan in de tijd van de grootschalige uitbreidings-

locaties aan en buiten de stad, is men tegenwoordig veelal 

aangewezen op kleinschalige locaties in bestaand stedelijk 

gebied. De aanpassingen dienen te worden uitgevoerd in 

beperkte ruimtes met hoge dichtheden. Tegelijkertijd zijn 

veel meer partijen betrokken bij de planvorming, van op-

drachtgever en ontwikkelaar tot aannemer en brandweer-

man. Allen houden ze er hun eigen tempo op na, zonder 

hiërarchie of volgorde. De vertrouwde projectenplanning 

werkt in deze omstandigheden niet meer. Het is lastig  

binnen planteams tot afstemming te komen. Bovendien  

oefenen buiten de discipline om tal van belangengroepe-

ringen invloed uit op de stad. Dit dwingt ontwerpers in ‘real 

time’ te werken. Hun acties vallen samen met gebeurtenis-

sen die ze nauwelijks kunnen voorzien, laat staan beheer-

sen. Een goed voorbeeld hiervan levert Mei architecten en 

stedenbouwers die in Delfshaven, Rotterdam, een voor-

malige fabriek verbouwde tot bedrijfsverzamelgebouw.

Eind negentiende eeuw stichtte stoffenverver J. Roeloff de 

fabriek in enkele panden aan de oude Schielandse zeewe-

ring. Deze dateert uit de twaalfde eeuw en verbond gedu-

rende lange tijd Rotterdam met Schiedam. Roeloff breidde 

in de jaren daarna zijn bedrijf verder uit door naastgelegen 

woonpanden aan te kopen, maar ook door aan de achterzij-

de grotere bouwdelen in zakelijke stijl toe te voegen. Terwijl 

De Fabriek vanaf de Schie prominent in het zicht ligt, is ze 

vanuit de stad moeilijker te vinden. 

Nadat begin jaren tachtig de laatste bedrijvigheid wegtrok, 

werd het pand gekraakt door kunstenaars, totdat dit door 

instortingsgevaar te gevaarlijk werd. Woningcorporatie 

Havensteder wilde aanvankelijk de fabriek slopen en vervan-

gen door nieuwbouw. Vanwege de situatie op de woningmarkt 

is besloten tot hergebruik. In opdracht van de corporatie is 
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het pand door Lingotto gerenoveerd tot een verzamelgebouw 

voor creatieve ondernemers. 

Mei architecten en stedenbouwers maakte geen blauwdruk 

voor een af gebouw, maar ontwierp een strategie die zich 

richt op drie aspecten: collectieve binnenruimte, construc-

tieve verknoping en omgang met regels. De Fabriek bestaat 

uit een reeks heterogene bouwdelen en kent een wirwar aan 

bouwstijlen en constructies. In de aanpak van architect Robert 

Winkel zijn deze historische elementen geconsolideerd en 

versterkt. Vervolgens zijn ze ingepast in het plan voor de 

verbouwing tot een serie kleinschalige bedrijfsruimtes. 

Collectieve binnenruimte 
De middenzone tussen de historische panden en de groot-

schalige fabriek die geheel in verval was geraakt, is door 

Winkel omgevormd tot centraal atrium. Dit atrium ontsluit 

de werkeenheden, maar wordt ook gebruikt voor vergade-

ringen, ontmoetingen en lunches. Andere voorbeelden van 

de laconieke manier waarop Winkel van de nood een deugd 

maakt, zijn de grote ramen op de plek waar vroeger een 

trappenhuis zat en die nu uitzicht bieden op de Schie in de 

richting van Delft, maar ook de vide achter de voorgevel van 

een van de historische panden, die dienst doet als entree  

en de verschillende tijdslagen blootlegt.

Constructrief verknopen 
In het middengebied is een oplossing gecreëerd voor de 

hoogteverschillen tussen de panden aan de straat en de 

fabrieksdelen aan de Schie. De constructies van de verschil-

lende delen van het complex, zoals bakstenen muren, hou-

ten vloeren, betonnen kelders en staalskeletten zijn zo veel 

mogelijk onderling met elkaar verbonden. In het atrium is 

een nieuwe stalen constructie geplaatst die de lappendeken 

van eerdere constructies stabiliteit verleent. Door het aan 

de kassenbouw ontleende glasdak dringt het daglicht diep 

het gebouw binnen.

Spelen met regels 
Dat Winkel zich bewust is van het feit dat een architect de 

regelgeving van buiten moet kennen, blijkt uit de oplos-

singen die zijn gezocht voor brandveiligheid en ventilatie. 

De gemeente Rotterdam eiste aanvankelijk nieuwbouwni-

veau (met brandcompartimenten van maximaal duizend 

vierkante meter), wat binnen het beperkte budget niet 

haalbaar was. Door succesvol vrijstelling aan te vragen voor 

bestaande bouw, kon worden gewerkt met compartimenten 

van tweeduizend vierkante meter en hoefde de veelgepre-

zen transparantie van het atrium niet te worden aangetast.

De Fabriek is commercieel gezien een enorm succes. De 

units in het gebouw waren in een mum van tijd verhuurd. 

Wat daarin ongetwijfeld meespeelt, is dat het gebouw een 

sterke identiteit heeft, niet in het minst door zijn centrale 

ligging in Delfshaven. De Fabriek speelt optimaal in op de 

behoeften van werkers uit de kenniseconomie (zie kader). 

Veel mensen die hier zijn gevestigd, zaten eerder in meer 

perifeer gelegen bedrijfsgebouwen in Rotterdam. Daarnaast 

zitten de huurders niet vast aan langjarige huurcontracten, 

maar hebben ze een opzegtermijn van twee maanden.

Maar ook de architectuur heeft een belangrijke rol in het 

succes door waarde aan het complex toe te voegen. De 

openheid die het atrium kenmerkt en de volledige trans-

parantie naar de units toe, in combinatie met functionele 

verhuureenheden, zijn aantrekkelijk voor huurders bij wie 

samenwerking hoog in het vaandel staat.
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Peter Hersbach  “Hiervoor zaten we tien jaar in de Van Nellefabriek. 

De daar gevestigde bedrijven werden steeds groter, terwijl wij klein 

bleven. We zijn met zijn tweeën. Op een gegeven moment hadden we 

geen interactie meer. In De Fabriek zijn we terug in de stad. We huren 

 vierkante meter voor   per maand. Het bevalt ons hier goed en 

het is er lekker warm. We gaan binnenkort ons eigen woonhuis bouwen 

in Overschie. Een eigen ontwikkeling waar we al vier jaar aan werken. 

Verder ondernemen we veel, maar realiseren we weinig.” 

Gemma Koppen  “Wij doen hoofdzakelijk onderzoek in architectuur. 

Ik werk samen met een psycholoog en we verrichten Research by  

Design. Zo hebben we de ontwerpcriteria ontwikkeld voor het Neder-

lands Kinderoncologie Centrum te Utrecht door . In De Fabriek 

vindt je het geloof in de architectuur weer terug. Wat Mei hier heeft 

gedaan, is een mooi voorbeeld van een healing environment. Het  

interieur brengt mensen bij elkaar en stimuleert de sociale cohesie.  

Ik zit hier heerlijk en heb bovendien prachtig uitzicht. Dankzij de lunch-

plek tref je elkaar informeel en vindt uitwisseling plaats.”

Caroline Bijvoet  “Voorheen zat ik in het Diepenveenpand aan de 

Westzeedijk. Ik heb daar dertien jaar gehuurd, samen met generatie-

genoten, maar het pand loopt nu langzaam leeg. Bij de rondleiding van 

Lingotto door De Fabriek was ik meteen verkocht. Ik vind niets leuker 

dan een bedrijfsverzamelgebouw. Ik heb de mooiste ruimte van het 

hele gebouw en ben blij dat ik aan het uiteinde van het atrium zit, zo-

dat niet voortdurend mensen voorbijlopen. Het uitzicht is fantastisch. 

Ik vind het prettig om samen te lunchen en andere mensen te zien. Je 

gaat je eigen gang, maar als je wilt deel je dingen met elkaar.”

 Stichting Havensteder, Rotterdam

 Lingotto, Amsterdam

 Mei architecten en stedenbouwers, Rotterdam

 Robert Winkel

 Robert Winkel, Martin van der Werf, Menno van der 

Woude, Pepijn Berghout, Ben de Lange, Robert Platje en Reshma Gopal

 Pieters Bouwtechniek, Delft

 Grontmij, Rotterdam

 Grontmij, Rotterdam

 BAM Woningbouw, Rotterdam

 3365 m2

 3240 m2

 kantoorruimte, maatschappelijke ruimte,  

commerciële ruimte

 september 2010

 december 2010

 september 2011

 oktober 2010 kantoordeel,  

januari 2013 maatschappelijk deel

 € 4.200.000 excl. btw
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