Transformatie Zwemcentrum Rotterdam, Hart van Zuid

Kraaijvanger Architects maakte het ontwerp voor de duurzame transformatie van

Ontwerpteam

het voormalige deelgemeentekantoor van Rotterdam Zuid naar een multifunctioneel

Vincent van der Meulen, Joost Esschendal,

zwembad met een 50 meter wedstrijdbad van officiële Olympische afmetingen. Het

Jan-Hein Franken, Laurence Meulman,

gebouw is een echte publiekstrekker die contact maakt met de omgeving dankzij

Bart van der Werf, Eveline Withagen

een levendige plint met diverse winkels en de horecavoorzieningen met terrassen.
Zwembad Charlois voldeed niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Ook stond het
naastliggende deelgemeentekantoor grotendeels leeg. Het consortium stelde daarom tijdens
de tenderfase voor het deelgemeentekantoor te transformeren tot topsport zwembad. Een
stadswinkel komt er wederom terug na de verbouwing. Het nieuwe complex biedt immers
voldoende ruimte en is goed bereikbaar via het tegenoverliggende OV knooppunt.
Het bestaande gebouw dat ontworpen is in ’50 als gezondheidscentrum, is vergroot en

Opdrachtgever
Consortium Ballast Nedam & Heijmans
Aannemer
Ballast Nedam
Adviseur
Adviesbureau Tielemans, DWA, DGMR

duurzaam gerenoveerd (GPR-score 8,3) en zo veel mogelijk behouden. De gevel van de

Kunstwerk Walvis entreegebied

uitbreiding bestaat uit ramen met verschillende groottes. Grotere ramen bevinden zich daar

Silo

waar behoefte is aan daglichttoetreding, kleinere op plekken waar er meer privacy nodig is.
De nieuwe gevels zijn geïnspireerd op de bestaande gevels en de stoere havenarchitectuur

Ontwerp

van Rotterdam Zuid. Dit is te zien aan het ritme, de kleurstelling en de dieptewerking. Het

2014

gebouw vormt hierdoor één geheel.
Het nieuwe zwembad bestaat uit twee zwemzalen: een 25 meter bad met een intieme en
badhuisachtige sfeer en een licht en wit 50 meter bad met de focus op de sportprestaties
en de atleten. Door middel van een beweegbare bodem en keerwand zijn beide baden
multifunctioneel en dubbel te gebruiken. Bij het 50 meter bad is een tribune aanwezig,

Bouw periode
2016/2017
BVO
15.225 m²

waardoor er bij grote evenementen tot 1.000 toeschouwers aanwezig kunnen zijn. De twee
zwemzalen zijn visueel verbonden door een glazen wand.
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Gastvrijheid en sociale veiligheid in het zwembad - SILO

Hart van Zuid

Gastvrijheid en sociale veiligheid in het
zwembad
Hart
Hart
In Rotterdam-Zuid verrijst een nieuw bruisend stadscentrum: Hart
van
van
van Zuid
Zuid
Zuid.
Zuid Het eerste gerealiseerde project in deze
gebiedsontwikkeling is Zwemcentrum Rotterdam: een plek voor
topsport én de Rotterdammers uit Zuid. SILO creëerde samen
Kraaijvanger
Kraaijvanger Architects
Architects
Architects een verrassend, gastvrij en veilig
met Kraaijvanger
entreegebied.
Metamorfose
Het gebied rond Zuidplein en Ahoy ondergaat de komende jaren een metamorfose met de aanleg
van nieuwe publieke gebouwen en de herinrichting van de buitenruimte. Het wordt een plek waar
bewoners, bezoekers en ondernemers zich helemaal thuis voelen. Een van de belangrijkste
veranderingen is de ombouw van het voormalige stadskantoor tot Zwemcentrum Rotterdam. Met
een 50-meter wedstrijdbad en een 25-meter doelgroepenbad biedt het zwemcentrum alle faciliteiten
voor de topsporter, maar is het ook laagdrempelig voor de recreant.

Impressie van Zwemcentrum Rotterdam in het Hart van Zuid – © Kraaijvanger Architects

Aandacht voor veiligheid
De publieke ruimte rond het zwembad zal een prettige en veilige uitstraling krijgen. Het
entreegebied behoeft speciale aandacht. Als bezoeker kom je het zwembad binnen in een
onbemande hal met een trap en lift. Pas op de eerste verdieping bevinden zich horeca,
kaartverkoop en toegang tot de zwembaden. Hoe zorg je ervoor dat je je welkom voelt, maar ook
veilig in de entreehal?

https://www.siloagency.com/case/zwemcentrum-rotterdam/
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Surrealistische interventie
SILO koos ervoor om het zwembad en haar bezoekers met elkaar te verbinden door middel van
een eigenzinnig welkom. Voor de wanden van de entreehal creëerden we een doorlopend beeld
waarin handgetekende illustratie en 3D-gemanipuleerde visuals gecombineerd worden. De meeste
beeldelementen verwacht je wel in een zwembad: sport en spel, grafische belijning, felgekleurde
vlotterlijnen, tegels, waterstroming en reflectie. In dit samenspel duiken ook drie walvissen op: groot
maar goedaardig. Een surrealistische interventie die tegelijkertijd verwelkomend en zeer
toepasselijk is.

https://www.siloagency.com/case/zwemcentrum-rotterdam/
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Waakzame waterreuzen
De vriendelijke en respectvolle walvissen begroeten de bezoekers en fungeren als waakzame
waterreuzen. Psychologisch onderzoek wijst uit dat afbeeldingen van ogen een positief effect
hebben op de sociale veiligheid. Waar camera’s het toezicht expliciet maken, kunnen de walvissen
met hun grote ogen op een positieve manier respectvol gedrag stimuleren. Met hun onderzoekende
blik houden ze letterlijk een oogje in het zeil in het onbemande entréegebied.
Eigenheid
Voor zwembaden gelden strenge eisen als het gaat om de veiligheid en duurzaamheid van
materialen. Het iconische beeld is daarom uitgevoerd in een innovatief pixel-perfect mozaïek van
160m², bestaande uit 967.375 tegels. In zijn totaliteit geeft het mozaïek eigenheid aan het zwembad
en verhoogt het de kwaliteitsbeleving van het entreegebied.

https://www.siloagency.com/case/zwemcentrum-rotterdam/
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De walvissen heten je welkom bij de entree en leiden de bezoeker als vanzelf naar de eerste verdieping.

https://www.siloagency.com/case/zwemcentrum-rotterdam/
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StiB Award 2018: Zwembad Hart van Zuid Rotterdam - Vastgoedmarkt

Nieuws

7:00

StiB A ward 2018: Zwembad Hart van Zuid
Rotterdam
label: Projectontwikkeling

Het transformatieproject aan de Gooilandsingel op Zuid (Ballast-Nedam, Heijmans, gemeente
Rotterdam en Kraaijvanger Architecten) is het thuis van Zwemcentrum Rotterdam, een
stadswinkel, fitness, Albion store en horecagelegenheden.
Het zwembad is de aanjager van een gebiedsontwikkeling
die zowel in het fysieke domein als het sociale domein
plaatsvindt. Programmatisch dient het zwembad als een
belangrijke schakel tussen de wijk en het stadsdeelcentrum
Winkelcentrum Zuidplein . Het is het enige 50-meterbad
van Rotterdam.
Zwembad Hart van Zuid, Rotterdam.

Afgezien van de programmering van het gebouw, is het
zwembadgebouw ook een knap staaltje architectuur. De

voorkant van het voormalige deelgemeente kantoor is overeind is gebleven en de achterkant is binnen de
contouren van het voormalig deelgemeentekantoor nieuw aangebouwd. Het zwembad zelf is ingepast op
de eerste verdieping in het gedeelte van het deelgemeentekantoor dat overeind is gebleven.
Er is gekozen voor het zwembad op de eerste verdieping om een bepaalde intimiteit te creëren, zonder
inkijk van buitenaf. De commerciële plint ligt aan de kant van de Gooilandsingel, waar passanten die het
station Zuidplein uitlopen, recht op af gaan. Vanuit de commerciële ruimtes (horeca of winkel) loop je
straks de Gooilandsingel op, die medio 2020 wordt omgebouwd tot autoluwe boulevard. Het zwembad
brengt levendigheid binnenin het gebouw, de commerciële plint is een uitnodiging van en naar de publieke
ruimte eromheen.

Lokaal karakter en identiteit
Het behoud van een groot gedeelte van de gevels van het oude deelgemeente kantoor maakt het project
duurzaam. Het ontwerp is van de hand van Kraaijvanger architecten. Zij hebben met oog voor het lokale
karakter en identiteit een balans gevonden. Het zwembad vervult vooral een rol in het leven van de
mensen in en om het Zuidpleingebied. Of ze er nu wonen, werken, ondernemen of op bezoek komen. Dit
is terug te zien in de programmering van het zwembad van schoolzwemmen tot internationale
evenementen en de branchering in de commerciële plint.
Er is voor gekozen geen grote ketens binnen te halen, maar ruimte te bieden aan ondernemers met coleur
locale. Bijvoorbeeld de eigenaren van het voormalige Champs Elysees – voorheen gevestigd in het 30
meter verder gelegen oude zwembad Charlois – die hun grand café/restaurant de naam Lisa voortzett
en in het zwembadgebouw. Alle ondernemers en organisaties samen zorgen voor meer levendigheid in
het gebied, waarbij zowel bewoners als bezoekers worden bediend.

Overige genomineerde projecten
Naast Zwembad Hart van Zuid in Rotterdam zijn ook de projecten genomineerd Koningshof in Gouda
(Blauwhoed Projectontwikkeling, Gebr. Blokland, Altera Vastgoed), De Barones in Breda (Kroonenberg
http://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2018/03/stib-award-2018-zwembad-hart-van-zuid-rotterdam-101131251
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Groep,

2018: Zwembad Hart
Zuid Rotterdam - Vastgoedmarkt
3W Real Estate, RijnbouttStiB
en Award
KroesePaternotte)
en van
Woonzorgcentrum
Scheldehof in Vlissingen

(WVO Zorg, Atelier PRO en Bouwgroep Peters).
De StiB-jury wordt op vrijdag 6 april 2018 bij alle projecten ontvangen en rondgeleid om zich een oordeel
van de kwaliteit van de projecten te vormen, in het bijzonder de impuls die het project voor de omgeving
betekent. Daarna kunnen bezoekers van Provada 2018 hun favoriet aangeven in de stand van
Vastgoedmarkt. Op basis van het oordeel van de jury (4/5e) en vakgenoten (1/5e) wordt op 7 juni 2018
om 13.00 uur in de stand van Syntrus Achmea Real Estate & Finance de winnaar bekend gemaakt.

Foto's

Eerste publicatie door Johannes van Bentum op 27 mrt 2018
Laatste update: 26 mrt 2018
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Voorop in vastgoed

Sportbedrijf huurt in Hart van Zuid Rotterdam
In Transacties

Gabriëlle
Klaver
Redacteur
Profiel

16:25, 20 February 2018

Door Gabriëlle Klaver

19171 Views

Het Sportbedrijf Rotterdam heeft een langdurige
huurovereenkomst gesloten met het ontwikkelbedrijf van Hart
van Zuid voor circa 850 m² kantoorruimte in het nieuwe
zwembad aan het Annie M.G. Schmidtplein 10 in Rotterdam.
De kantoorruimte is gelegen op de 2e verdieping van het volledig
getransformeerde oud-deelgemeentekantoor Charlois waarin ook het nieuwe
Zwemcentrum Rotterdam met o.a. Olympisch 50-meterbad is ontwikkeld. Het
gehele complex is een van de aanjagers van het grootstedelijk project Hart
van Zuid Rotterdam, uitgevoerd door bouwcombinatie Ballast Nedam en
Heijmans.
Hart van Zuid Rotterdam is de gebiedsontwikkeling rondom Rotterdam Ahoy
en het Zuidpleingebied waarop stevig wordt ingezet. Hart van Zuid Rotterdam
moet uitgroeien tot een volwaardig en bruisend stadscentrum voor Rotterdam
Zuid.
Het nieuwe Sportbedrijf Rotterdam is met ingang van 1 januari 2018 als
zelfstandige organisatie verantwoordelijk voor de exploitatie, onderhoud en
beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Molenaar Bedrijfshuisvesting adviseerde het Sportbedrijf Rotterdam bij de
aanhuur.

https://www.propertynl.com/Nieuws/Sportbedrijf-huurt-in-Hart-van-Zuid-Rotterdam/277a1ad2-3727-4677-8657-89c19894473e
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VIIJKJLSTÿVTÿIJJ\LVTÿ¤£¤ÿ\TUVKVTÿLVV\VKLUÿVVTÿSIIVLVÿJSKVT[ÿIVLÿ¥TÿJVTÿLVÿJJTÿJLVKLKJVVTÿVLÿJ[L
TÿVLÿKS¢VÿJTÿVLÿVIJUÿUJLÿSSKJÿVVTÿJUÿSSKÿUVÿKLÿISVLÿTÿWVÿRÿ[ÿVVKÿLVÿ[KV\VTÿSVKÿUVÿIJTVKÿJJKS
UVÿVIVVTLVÿSLLVKUJIÿVTÿVLÿ¦SKLVUK¢ÿSLLVKUJIÿUVÿKVJ[JLVÿJTÿVLÿJUÿVVTÿJJTVJ\Lÿ§WVÿVIVVTLVÿVV¢LÿVVT
JU¨SV[[[TVTÿVTSIVTÿIJJKÿSÿJ[[ÿJTÿJKIVTLVTÿVVTÿVSVKSVTÿ\VVÿVIJJ\L§ÿVLÿK[LVÿ©SKJV\
JSTLIJTJVKÿKVSÿUÿªÿ¡V[Lÿ§©VTÿVV¢LÿTVLÿV\SVTÿSSKÿVVTÿVLÿVI[LJUSTÿSJ[ÿTÿ«TUSVTÿIJJKÿSSKÿVVTÿJU
SSKÿUVÿKVKVJLVVÿJJTLV[LKV\\VK[ÿVTÿUVÿVU[LKUVIIVK[ÿ©JJKÿ¬ÿVVTÿMÿIVLVKJUÿIVLÿLVTÿJTVTÿJTLÿSLLVKUJIÿ
J[ÿLS[SKL[LJUÿSS\ÿKJJÿKSLVÿVIVVTVIVTLVTÿTÿ[ÿJVT§

o^i^ÿaoofg^f^mimjv

®TÿGMN¯ÿVLÿSLLVKUJIÿUVÿVIJUJLVKVSV¢LVÿLSLÿGM¤MÿTÿ\JJKLÿKVTVTÿWVÿRÿVTÿVLÿ©VKÿ®T[LLLÿSTL\\VUVTÿVVT
IVLSUVÿJJKÿVVVT[ÿSVKÿSTUVKÿJTUVKVÿUVISKJ¢[VÿSTL\\VTVTÿVIJUVSV\ÿVTÿVIJUKSS[LVK[ÿVKUVT
VK\LÿSIÿLVÿVKV\VTVTÿS¢ÿUVÿ[LJUÿSSKÿUVÿLSV\SI[LÿSVKÿSUSVTUVÿSVKUV\LÿVIJLVKÿV[\LÿWJLÿVV\ÿVUVVLV\
VLÿVJÿSÿVKUÿVST[LJLVVKUÿUJLÿTÿUVÿVVUVTÿLVTÿTSSKUVTÿJTÿUVÿ©JJ[ÿ°ÿVTÿIVLÿTJIVÿTÿVLÿVTLKIÿ°ÿVKÿVVTÿSSVTU
LV\SKLÿJJTÿJUJLVKÿSSKÿVIV[[VTÿJJLÿSTL[LJJTÿ«TÿSSKÿUVÿVIVKVTTVTÿVV\ÿVKÿVÿVTSVÿJLVKÿLVÿTÿVJV
SS\ÿVVKÿTÿVLÿVTLKIVVUÿIJJKÿJ[ÿVKÿUVÿ\JTLLV\VTTÿUJLÿ[VL[ÿ£ÿKSVTLÿJTÿVLÿSSKÿVI[SKLÿTÿVK\ÿTUV
JJLVLÿSUSVLÿJJTÿ[SKLLVT[VÿKLVKJÿSJ[ÿUVLVÿJLVKLVIVKJLKÿVTLVÿKVVULVÿVTÿSVKJ\LVÿRÿUVÿJTTT
JTÿVKJTVTUVÿVIJUVTÿSÿUVÿVIVVTLVÿUJJKÿU[ÿKV\VTTÿIVVÿISVLVTÿSUVTÿ§S¥TÿVUVVTÿJJTJ\ÿVTÿSSKVKVUT
VTÿÿJ[ÿSTUÿLVKJJKUÿLSV§ÿVV¢Lÿ©SKJV\ÿJJTÿ§¡VÿKSVKVTÿVIVVTLVTÿVIJUSVK[ÿVTÿTJLK\ÿSS\ÿSTV
VKVTTVTÿUJJKÿLVÿVVTÿVTÿVVTÿUJJKÿVVTÿJJTLJÿ[V¢V\VÿKSULVTÿSSKÿSTL\\VU§

±pihe^ÿ{hre^fp_hjÿqqoddoihem^r

WVÿKSULVTÿTÿVLÿJTUSV\ÿVIJUVTÿJJKTÿLSLÿSÿUVLJTVJÿ[ÿV[KVVTÿJJKÿVVTÿVIJUÿJJTÿISVLÿSUSVTÿVT
VLÿ©J[LVKJTÿSIISUJLV[ÿJJKÿUVÿSTUÿSVTUVÿVV\ÿIVLÿVVTÿV²UJLVLVÿVK[VÿSÿUVÿWJÿJTÿUVÿ¦SKLJSIISUJLV[
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Waterpolo dames in nieuw
zwemcentrum

Beeldrecht:

Sportbedrijf Rotterdam

NOS Nieuws
De Nederlandse Waterpolo
dames spelen dinsdagavond

Rapport: brandweer was twee uur te
laat na aanslag Manchester 27
maart 2018

voorlopig de laatste
thuiswedstrijd tegen Rusland

Scotland Yard blijft zoeken naar
Madeleine McCann 27 maart 2018

in de beslissende fase van de
FINA World Leauge. In de
Europese poule strijden vier
landen voor drie plekken
voor de Super Final. De
uitverkochte wedstrijd
begint om 20.00 uur in het

Brussel eist uitleg van Nederland
over pulsvisonderzoek 27 maart
2018

Dankzij bionisch oog kan deze vrouw
'eindelijk weer licht zien' 27 maart
2018

Celstra en tot zes jaar geëist voor
drugssmokkel met viskotter 27
maart 2018
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gloednieuwe topsport Zwemcentrum Rotterdam. De wedstrijd is het eerste
internationale evenement in dit nieuwe complex dat een tribune heeft voor
duizend supporters. De organisatie is in handen van drie verenigingen; ZPC
Rotterdam, SVH en ZPB H&L Productions in samenwerking met

Recente berichten
Waterpolo dames in nieuw
zwemcentrum

Sportbedrijf Rotterdam.

Sport

Het Zwemcentrum Rotterdam is een bijzondere wedstrijdlocatie waarvan
de totstandkoming door de KNZB als een ‘good practice’ beschouwd voor

Foto’s: Perrons CS aangepast voor
Eurostar
Mobiliteit

toekomstige zwembadontwikkelingen. De FINA Water Polo World League
is een internationale waterpolocompetitie die in 2002 werd opgericht door
de stijgende populariteit van de sport dankzij de Olympische Zomerspelen.

Ziggy Marley naar Poppodium
Annabal
Uitgaan

De competitie start jaarlijks in juli met nationale waterpoloteams die zich
via continentale voorrondes hebben geplaatst. Sinds 2004 bestaat de

Karremans blijkt winnaar bij
studenten

competitie ook voor vrouwelijke waterpoloteams.

Politiek

L a a t e e n r e a c tie a c h te r
1 opmerking

Nieuw sport- en woonpark
Ridderkerk

Sorteren op Nieuwste

Bouw & Wonen

Voeg een opmerking toe...

Ook op Facebook plaatsen

Plaatsen

Kraaijvanger Architects
Het Zwemcentrum Rotterdam, door Kraaijvanger Architects ontworpen in
opdracht van consortium Hart van Zuid Rotterdam met gebruiker Sportbedrijf
Rotterdam, is een #duurzame #transformatie van een voormalig
deelgemeentekantoor, is de aanjager voor de #gebiedsontwikkeling in
Rotterdam Zuid, die levendigheid brengt, voorziet in een 50-meter wedstrijdbad
en een 25-meter doelgroepenbad en daarmee bijdraagt aan Rotterdam als
#topsport stad. Vanwege de bijzondere totstandkoming en functie is het
Zwemcentrum genomineerd voor de #StedeninBewegingAward2018 van
Syntrus Achmea Vastgoed en Vastgoedmarkt.
http://www.kraaijvanger.nl/.../stib-award-nominatie-voor.../

Laatste nieuws

Bijlow en Nieuwkoop (Feyenoord) bij Jong Ora…

Elke avond om 20.00 uur het laatste nieuws uit Rotterdam in je
mailbox? Gratis abonneren!
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