‘T SLAG
BIBLIOTHEEK, BRASSERIE, GEZONDHEIDSCENTRUM, FYSIOTHERAPIE, APOTHEEK,
KINDEROPVANG, CONSULTATIEBUREAU, DAGOPVANG OUDEREN, PARKEERGARAGE
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LOCATIE:

Rotterdam

JAAR:

2005 - 2012

OPDRACHTGEVER:

Havensteder

AANNEMER:

Stebru

TEAM:

Koos Kok, Eddie Molenaar,
Renate Trouwborst, Jan Geert
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de Bruin, Mathieu Schout,
Charitas van der Heijde,
Marscha van Dijk, Elisabeth
Zwanenburg

Centraal tussen de wijken Vreewijk,

De ringvorm maakt van ‘t Slag een

medisch-, sociaal en cultureel centrum.

luwe binnenruimte waaromheen alle

Bloemhof en Hillesluis staat ’t Slag; een
Dit redelijk complexe, en relatief grote

programma moest zijn plaats krijgen op een
beperkte locatie.

Het werd een solitair gebouw. Met ronde

gebouwhoeken staat het los in de ruimte,
en toont het zich tegelijkertijd minder

massief. Het ontwerp bemiddelt tussen het
pittoreske Vreewijk en de grootstedelijke

gesloten bouwblok met een groene

programma’s gegroepeerd zijn. Het openbare
deel (de centrale entree, bibliotheek en

brasserie) is op de begane grond gevestigd

rondom de ‘leestuin’. Hier is de metselwerk
ring opgetild: op maaiveld is het gebouw
transparant. De glazen plint laat het

gebouw communiceren met de omgeving en
ondersteunt het openbare karakter.

doorgaande wegen. Dat heeft geleid tot

een oplopend gebouw van twee naar vijf

lagen. De oplopende gevels van het gebouw
bieden bovendien extra beschutting op de

terrassen, die daarmee echte ‘buitenkamers’
worden.

Op de locatie stond al een groot

ondergronds trafogebouw waaromheen het

gebouw georganiseerd is. Dat bepaalde voor

een deel de grondvorm (een afgeplatte ring),
en door het parkeren onder het gebouw

op te lossen bleef het plantsoen aan de
zuidzijde vrij van auto’s en is de groene
setting zoveel als mogelijk gespaard.
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De leestuin
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Het privacygevoelige gezondheids-

centrum is op de tweede laag achter
de meer gesloten metselwerk gevel

gehuisvest. Daar bovenop bevinden zich

de kinderopvang (met buitenspeelplaats
op het terras), het consultatiebureau en
de dagopvang voor ouderen.

Het ritme van gevelopeningen, de witte

lichtband en gevelafdekkers leggen een

verband met de woning- en scholenbouw
in de directe omgeving. Het karakter

van het metselwerk sluit goed aan op
de architectuur van Vreewijk. Door dit
metselwerk op te tillen, verwerft het

grote geheel een verrassende lichtheid.
De glazen plint vraagt aandacht voor
de openbare functies in het gebouw,

begeleid door de rondlopende lichtband
welke de entrees.

Groene Hilledijk

Een ambigu gebouw: zorgvuldig ingepast
in de rafelige context zoekt het enerzijds
aansluiting met materiaal, kleur en

raamordening en vraagt het anderzijds
aandacht voor de inhoud met zijn

specifieke vorm en de open glazen plint.

AFRONDEN:

GLAZEN PLINT:

OPLOPENDE HOOGTE:

en zicht groene

omgeving,

Compacter gebouw

Tonen openbaarheid

staat

binnentuin

dat vrijer in de ruimte

Aansluiting

bemiddeling

schaal tuindorp vs

VERSPRINGEN GEVEL:

Gevel volgt verloop in

maaiveld met nuancering in
openbaarheid en ingangen

RAAMVERDELING:

Aansluiting op gevelritmiek
in omliggende bebouwing

hoofdwegen
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KELDER

parkeren

RET trafo
techniek

BEGANE GROND
bibliotheek
apotheek

gemeentelijk
steunpunt

EERSTE VERDIEPING
Entreehal

gezondheidscentrum

TWEEDE VERDIEPING
MET TERRAS

kinderopvang

consultatiebureau

DERDE VERDIEPING
MET TERRASSEN

dagopvang ouderen
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Toiletruimte

‘t Slag
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