
DE VERHALEN ACHTER BOUWTECHNIEK EN ARCHITECTUURDE VERHALEN ACHTER BOUWTECHNIEK EN ARCHITECTUUR 10
DE WERELD ACHTER ARCHITECTUUR EN BOUWTECHNIEK 10/2019

B
O

U
W

W
E

R
E

L
D

1
0
/
2
0
1
9

TRANSFORMATIE

Diamantbeurs Amsterdam
huisvest prestigieus Capital C
 
ARCHITECT ELINE STRIJKERS

Over de ‘building as a service’- 
component van de Dutch Windwheel
 
NIEUWBOUW

Circulair woningbouwproject met
demontabel, fl exibel betonskelet
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Marjolein van Eig, architect en 

eigenaar van BureauVanEig, besloot 

de luifel in het nieuwe ontwerp te 

schrappen. Daarvoor in de plaats 

kwam een zwarte zonwering als 

extra accent en droogloop voor het 

winkelend publiek.
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PROJECT RENOVATIE

NIEUWE GEVEL 
GEEFT LIJNBAAN 
WEER ALLURE

DOOR DE OVERGEBLEVEN KWALITEITEN VAN VIJF WINKELPANDEN TE VERSTERKEN 
MET NIEUWE WEDEROPBOUWELEMENTEN, MOOIE MATERIALEN EN BIJ ELKAAR  

PASSENDE KLEUREN, HAALDE BUREAUVANEIG OP DE LIJNBAAN EEN NIEUWE GEVEL 
TEVOORSCHIJN DIE HET WINKELBLOK EN ZIJN OMGEVING ALLURE GEEFT.

TEKST EMY VESSEUR FOTO’S SEBASTIAN VAN DAMME

D
e Lijnbaan is het kloppend winkelhart van Rotter-

dam. Momenteel wordt de jaren 50-uitstraling van 

het rijksmonument hersteld door de houten luifels 

aan en tussen de winkelpanden terug te brengen. 

Het stukje Lijnbaan tussen de Kruisstraat en Weena-Zuid hoort 

wel bij het winkelcentrum, maar niet bij het beroemde ontwerp 

van Van den Broek en Bakema. De twee winkelblokken die hier 

staan, dateren beide uit 1954. De in de loop der tijd verrom-

melde gevels ogen verre van aantrekkelijk. Manhave Vastgoed, 

eigenaar van een van de twee blokken, gaf BureauVanEig uit 

Delfshaven opdracht om de kwaliteit van de gevel te verbeteren 

en de winkels onder een grote, diepe luifel meer zichtbaar te 

maken. 

LUIFELLOOS

Vanwege de gevoelige plek deed het bureau eerst onderzoek 

naar de architectonische en stedenbouwkundige positie van het 

rijtje winkels. “Het blok maakt op drie manieren deel uit van de 

stad”, zegt Marjolein van Eig, architect en eigenaar van Bureau-

VanEig. “Als buurman van het rijksmonument de Lijnbaan, als 

onderdeel van het voormalige Lumièrecomplex en als ensem-

ble met de overburen. Per onderdeel hebben we gekeken hoe 

het blok zich hiertoe verhoudt.” Vergeleken met het Lijnbaan-

monument met zijn lange zwevende volumes op een horizontale 

plint was de architectuur van Lijnbaan 35 tot en met 43 minder 

modernistisch. Zo waren de lange luifel en de dunne stalen ko-

zijnen modernistisch, maar de verticale beton- en metselwerk-

penanten klassiek. Daarnaast maakte het blok vroeger deel uit 

van het Lumièrecomplex met de voormalige Lumièrebioscoop 

op de hoek aan de Kruisstraat. Deze hoek is in 2005 verbouwd, 

waarbij de verbindende, grote luifel tussen de bioscoop en de 

winkels is verdwenen. De overgebleven luifel boven de winkels 

hing er daardoor verloren bij. Het rijtje winkels aan de overkant 

is eveneens een tweelaags blokje met vijf stramienen, maar is 

ontworpen en gebouwd zonder luifel. 

Op basis van deze gegevens en rekening houdend met de wens 

van de opdrachtgever om de winkels zichtbaarder te maken, 

besloot Van Eig de luifel in het nieuwe ontwerp te schrappen. 

Daarvoor in de plaats kwam een zwarte zonwering als extra ac-

cent en droogloop voor het winkelend publiek, die aansluit op 

het vernieuwde hoekpand.

PENANTEN EN PLINT

Na het verwijderen van de luifel werd de gevel in zijn totaliteit 

leesbaar. De bestaande verticale metselwerkpenanten die de 

buitenzijden van elke winkelunit vormen en de twee betonpe-

nanten op de verdieping geven de gevel een mooi reliëf. Van 

Eig: “Om de verticale geleding te versterken, hebben we de be-

tonpenanten verlengd naar de begane grond. De oude en nieu-

we delen zijn vervolgens kiezelgrijs gekeimd.” Het geheel landt 

op een nieuwe metselplint met een dikke betonnen waterslag. 

De bakstenen van de plint zijn gemetseld in kettingverband, dat 



ook in de kopgevel uit 1954 is toegepast. Het kenmerkt zich 

door twee strekken gevolgd door een kop. De koppen bestaan 

uit witgeglazuurde handvormstenen, de strekken zijn streng-

persstenen met een grijze glazuurlaag. “De plint is een vanzelf-

sprekend onderdeel van het ontwerp. Anders was het erg kaal 

geweest”, aldus Van Eig. “Bovendien zorgt de plint voor de nodi-

ge eenheid, wat eerst de luifel deed.”

PATINAGLANS

De oorspronkelijke benedenpuien met nisjes bij de entree waren 

door de jaren gladgetrokken en bij elke winkel anders ingevuld. 

Op de eerste verdieping zaten echter nog steeds de oude stalen 

puien met stoeltjesprofi elen. “Onze bedoeling was deze kozijnen 

op te slaan en via de oogstkaart op de markt te brengen. Maar 

er bleek gevaarlijk asbest in de spouw te zitten, waardoor her-

gebruik jammer genoeg niet mogelijk was.” De nieuwe stalen 

kozijnen kregen ranke, geïsoleerde profi elen voorzien van dub-

bel glas en voor de borstwering een shadowbox. De bestaande, 

asymmetrische verdeling van stijlen is daarbij gehandhaafd, wat 

het aanzicht minder statisch maakt.

Bovenop zit nog een opstaand profi el dat zorgt voor extra ver-

steviging en meer reliëf. Als alternatief voor poedercoating koos 

Van Eig een kozijnafwerking met koudgespoten messing, dat is 

behandeld met zuren die zorgen voor een mooie patinaglans. 

“Het hele proces gebeurt handmatig en is erg duur”, aldus Van 

Eig. “Maar het resultaat is het meer dan waard: het patina com-

bineert prachtig met zowel het beton als de baksteen en geeft 

de gevel de gewenste kwaliteit.”

PAND VOOR PAND 

Om de zittende huurders zo weinig mogelijk overlast te bezor-

gen, is de uitvoering pandsgewijs gedaan. Er is gestart met 

nummer 39, het middelste winkelpand dat leegstond. “Dat was 

erg handig, want zo konden we tijdens de uitvoering nog wat 

problemen oplossen. Naast asbest in de spouw, bleek achter de 

luifel nog een betonnen dwarsbalk te zitten die we ook moesten 

verwijderen.” Door deze tegenvallers heeft de verbouwing en-

kele weken stilgelegen. De leveringen gingen gewoon door, 

waardoor de pand-voor-pand-aanpak niet helemaal is gelukt. 

Ondanks de extra overlast zijn de winkeliers enthousiast over de 

mooie messing gevel die veel meer licht binnenlaat en de dito 

lichtbakken die verrommeling door gevelreclame tegengaan. De 

Surinaamse broodjeszaak heeft met Lagado Architects meteen 

zijn winkelinterieur aangepakt. Twee leegstaande panden zijn 

inmiddels verhuurd aan café-brasserie Vascobelo, een horeca-

zaak in het hoge segment. ■
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LIJNBAAN ROTTERDAM

Het winkelblok 
dateert uit 1954. 
In de loop der tijd 
verrommelden de 
gevels. Het geheel 
oogde verre van 
aantrekkelijk.

Manhave Vastgoed 
gaf BureauVanEig uit 
Delfshaven opdracht 
de kwaliteit van de 
gevel te verbeteren 
en de winkels meer 
zichtbaar te maken.

Om de verticale ge-
leding te versterken, 
zijn de betonpenan-
ten verlengd naar de 
begane grond. De 
oude en nieuwe de-
len zijn vervolgens 
kiezelgrijs gekeimd.

De bakstenen van de 
plint zijn gemetseld 
in kettingverband.
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PROJECT RENOVATIE

Als alternatief voor 
poedercoating koos 
BureauVanEig een 
kozijnafwerking 
met koudgespoten 
messing, dat is be-
handeld met zuren 
die zorgen voor een 
mooie patinaglans.

PROJECTGEGEVENS 

Opdrachtgever: Manhave Vastgoed

Locatie: Lijnbaan 35-43, Rotterdam

Architect: BureauVanEig, Rotterdam

Constructeur: IOB Ingenieurs, Hellevoetsluis

Aannemer: Constructif, Dordrecht 

Gevelproducent: ODS Geveltechniek, Barendrecht

Start bouw: februari 2019

Opleverdatum: augustus 2019

De winkeliers zijn 
enthousiast over 
de mooie messing 
gevel die veel meer 
licht binnenlaat.


