


Pakhuis Jobsveem, L1oydpier, Rotterdam

Pakhuis vol lofts

o Bij nacht keert het Jobsveem zichzelf binnenstebuiten en zijn de grote openingen de blikvangers.31Tijdens zijn studie bouwkunde aan de TU
in Delft was herbestemming van gebouwen
wei een opqave, maar tijdens zijn stage bij
het Spaanse architectenbureau Vetges Tu i
Mediterrania ontstond Robert Winkels (1963)
interesse in restauratie en renovatie pas
werkelijk. Ais inspirerende buitenlandse
projecten noemt hij het Kolumba Kunst
museum (2009 ) in Keulen door architect
Peter Zumthor.vanwege het ambachtelijk
materiaalgebruik en de houding ten opzichte
van de geschiedenis. Daarnaastarchitect
Jean Nouvel met woningen en kantoren in
een Gasometer in Wenen (2001)en diens
Opera in Lyon (1993) en het Ministere de la
Culture van architect Francis Soler in Parijs
(2004).Een interessantjong bureau is volgens
Winkel 51N4Emet hun LAMOT congres
centrum in Mechelen, gehuisvest in een
voormalige brouwerij en opgeleverd in 2005.

Robert Winkel over ontwerpen aan
herbestemming: 'Het is een wijdverbreid
misverstand dat normalisatie en regel
geving he'rbestemming en innovatie
onmogelijk maken. Dekennis van regel
geving. samenwerking met deskundigen
en creativiteit maken dat bijzondere en
niet-alledaagse oplossingen mogelijk
worden. De complexiteit van het spelen op
meerdere schaakborden tegelijk is typisch
voor herbestemmingsopgaven. Zo'n proces
vereist een zekere zichzelF overstijgende
houding en capaciteit van de ontwerper.
In de ontwerpopleidingen moet het accent
niet zozeer liggen op sec ontwerpen. maar
eerder op het ontwikkelen van kennis
op het gebied van constructie, installatie.
brand. programma. bouwFysica. (historische)
bouwmethoden en historische context en
bovenal het verbinden van deze aspecten
zonder het ontwerpconcept uit het oog te
verliezen. Het lijkt erop dat tijdens de studie
herbestemmingsopgaven worden gekozen
door studenten die minder goed kunnen
ontwerpen.Terwijl juist in deze opgaven
kennis van ontwerpen en verbinden
essentieel zijn:

Robert Winkel

contrasterend is het beeld binnen in het
gebouw. Hier zijn harde moderne materialen
als glas en staal gecombineerd met die van
een eeuw geleden. Het bestaande dak
moest door zijn slechte bouwkundige staat
worden verwijderd. Hiervoor in de plaats
kwam een nieuwe verdieping met tien
penthouses, die het gebouw als een loods
bekroont. De penthouses maakten het
project financieel haalbaar. Op de begane
grond zijn comrnerciele ruimtes met een
plafondhoogte van zes meter.

Hetontwerpprocesverliep schoksgewijs en
lag zelfs jaren stil. In de tussentijd was het
pakhuis een rijksmonument geworden, wat
andere eisen en regels met zich mee bracht.
Monumentenzorg en de welstands- en
monumentencommissie gingen akkoord
met de drie atria,met als voorwaarde dat de
restvan de gevels heel precieszou worden
gerestaureerd.Wessel de Jonge Architecten
werd aan het ontwerpteam toegevoegd voor
de restauratie van de monumentale onder
delen.Desamenwerking tussen de beide
architectenbureaus was doorslaggevendvoor
de overtuigingskracht richting de toetsende
instanties en het eindresultaat. Hoewel het
project veer ongewone woningen bevat, werd
het een verkoopsucces. De locatie en sfeer
van het gebouw zijn voor veel mensen aan
trekkelijk. In de loftwoningen staan gietijzeren
kolommen in de vrije ruirnte,de bewoners
kunnen hun appartementen vrij indelen.
Hiermee zijn de woningen geknipt voor de
doelgroep: creatievelingen. Defaam van het
Jobsveem alsuitgaansgebouw is doorgevoerd
in de verkoopcampagne.Zozat in de verkoop
brochure een cd met moderne dansmuziek
en een vinylplaat met oude dansmuziek.

30

Pakhuis Jobsveem werd in 1912 door
architect J.Kanters gebouwd voor de opslag
van goederen uit de kolonien. In de jaren
tachtig verloor de l.loydpier als gevolg van
het opschuiven van de haven richting de
Maasvlaktelangzaam zijn functie. Gebouwen
werden gesloopt, en ook aan de sloop van
het Jobsveem werd begonnen. Ditwerk
werd echter gestaakt omdat het pakhuis nog
vol goederen stond. Twintig jaar en een
gebruik als grootste discotheek van Neder
land later keerde het tij en kreeg het gebouw
samen met de Schiecentrale betekenis als
beeldmerk van dit nieuwe woon- en werk
gebied voor de creatieve industrie.
Bij de bouw van het Jobsveem was gebruik
gemaakt van vooruitst revende bouw
methoden met als resultaat een groot
schalige constructie met betonnen galerijen
en laadperrons. en houten vloeren die
gedragen worden door gietijzeren kolornrnen,
gevuld met beton. Om woningen in het pak
huis te kunnen rnaken, moest daglicht en
frisse lucht het gebouw in worden gebracht.
Andere pakhuizen konden worden veranderd
in woongebouwen door er binnenplaatsen
aan toe te voegen. Omdat het Jobsveem
maar 25 meter diep is. voldeed deze op
lossing niet. Daarom koos architect Robert
Winkel voor drie grote openingen in de gevel
met daarachter atria met de woningentrees.
Bij mooi weer. maar ook bij calamiteiten als
brand. opent het glazen dak van de atria.
Om de sfeer van het pakhuis te versterken.
werden originele deuren hergebruikt als
zonneschermen en keerden de verdwenen
trijshuisjes (uitgebouwde kappen boven
de hijsbalken) terug als terrasberging.
Zo vanzelfsprekend als de atria zich in de
buitengevel van het Jobsveem voegen. zo
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