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De ooit als timmerman begonnen architect Piet Blom (1934-1999) besteedde een groot deel van 
zĳn leven aan vernieuwende ontwerpen voor stedelĳk wonen. Het lint van 38 kubus woningen 
waarmee hĳ de Rotterdamse Blaak overbouwde, groeide uit tot een icoon. Binnen dit  ensemble 
nam hĳ twee grotere gebouwdelen op, die gebruikt konden worden als kantoor- of bedrĳfs-
ruimte. Personal Architecture gaf die Superkubussen weer een nieuwe toekomst.

Succesvolle 
herbestemming
van Rotterdamse 
Superkubussen

Personal Architecture

Bovenste etage met 

gemeenschappelĳke 

ruimte Stichting Exodus.
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Het is altĳd een genoegen om je oud-studenten terug te zien als 

 succesvolle jonge architecten. Ruim vĳftien jaar geleden ontmoette 

ik Maarten Polkamp (1977) en Sander van Schaik (1978) al tĳdens een 

tweedejaarsproject ‘Productie & Uitvoering’ dat ik mocht  begeleiden 

aan de TU Delft. Doel van dat project was om als bouwteam een 

bestaand gebouw opnieuw te materialiseren en deze heren ontwik-

kelden zich alras tot ‘trekkers’ van de hele groep. Zo zeer zelfs, dat ik 

Maarten Polkamp later vroeg als student-assistent bĳ het ontwikke-

len en schrĳven van een leergang bouwtechnisch ontwerpen voor de 

eerstejaars. Nu ben ik te gast aan de vergadertafel in het smaakvolle 

kantoor van hun architectenbureau Personal Architecture, dat ze 

samen met een aantal woningen hebben ingericht in een eigen pand 

in het Oude Westen van Rotterdam.

Geslaagde samenwerking
Polkamp studeerde in Delft uiteindelĳk af in twee richtingen, zowel 

in architectuur als in bouwmanagement en vastgoedbeheer. Tĳdens 

de studie verdiende hĳ zĳn inkomen al met timmeren en schilde-

ren en het begeleiden van kleine verbouwingen in de familiesfeer. 

Toen die bouwvragen – ook via een bevriende aannemer – groter en 

professioneler werden, besloot hĳ in januari 2005 voor zichzelf te 

beginnen en met geleend geld zelfs een eerste medewerker in dienst 

te nemen. Een kleine twee jaar later schoof Van Schaik tĳdelĳk aan 

om hem uit de brand te helpen met een nieuwbouwproject. Hĳ was 

een jaar eerder dan Polkamp afgestudeerd in de architectuur, met een 

speciale affiniteit voor de bouwtechnische kant van het vak, en had al 

enkele jaren als architect voor anderen gewerkt. Hun goede samen-

werking werd, mede versterkt door complementaire affiniteiten en 

kennis, in 2009 omgezet in een full partnership.

We memoreren enkele interessante projecten die ze samen maakten 

en de anekdotes bĳ de vele en wisselende opdracht- en bouwsituaties 

vliegen vrolĳk over tafel. Naast de liefde voor het vak is vooral ook de 

lol in het ondernemen een terugkomend thema in het gesprek. ‘Zo 

werden we gevraagd om eens na te denken over renovatie van een 

klein bedrĳfspand in Amsterdam’, vertelt Polkamp, ‘maar we vonden 

dat na enig studeren toch niet zo’n slim idee.

Tot we ontdekten dat het bestemmingsplan ruimte bood voor uitbrei-

ding. Met de combinatie van mĳn vastgoedkennis en Sanders bouw-

technische invalshoek maakten we een eigen investeringsmodel voor 

‘Veel van de constructietekeningen in het archief van Bouwtoezicht waren zoekgeraakt. 
We vonden slechts de wapeningstekening van één betonvloer terug en daar moesten we 
het mee doen. Gelukkig bleek tijdens de bouw dat de andere vloeren vergelijkbaar waren 
gewapend’

sloop en vervangende nieuwbouw. De opdrachtgever werd vervolgens 

zo enthousiast dat hĳ met enkele vermogende vrienden het geld bĳ 

elkaar bracht en er staat nu een winkelcomplex met enkele tienduizen-

den vierkante meters.’ 

Moderne jeugdherbergen
Via een oudere architect kwamen ze in contact met de directie van 

de Stichting Stayokay, de nieuwe exploitant van de gebouwen van de 

NJHC, de vroegere Nederlandse Jeugdherberg Centrale. Ze bezitten vele 

 markante panden verspreid over ons land, die ze vanuit een nieuwe meer-

jarenstrategie stapsgewĳs wilden omvormen naar moderne budgethotels. 

Van Schaik: ‘We zĳn daar al vroeg bĳ betrokken geraakt, maar delen van 

het nieuwe concept waren door anderen al bedacht en ingevoerd, zoals de 

kleuren en materialen. Ontwikkeld vanuit drie typen hostels: Stad, Bos en 

Strand, gekoppeld aan de betreffende locatie van de gebouwen.’

Inmiddels denkt Personal Architecture intensief mee aan de uitrol van 

die strategie, nadat ze enkele kleinere, maar ook een paar grote verbou-

wingen mochten ontwerpen en begeleiden.

Van Schaik vertelt over hun aanpak bĳ die hostels aan de hand van de 

renovatie en uitbreiding van de Stayokay in Soest uit 2011: ‘Ze zaten 

daar in een oude meisjesschool, waar door de vele ad hoc beslissingen 

in vroeger jaren op onlogische plaatsen allerlei aanbouwen waren 

geplaatst. Toen de oude schoolmeesterswoning vrĳ kwam, hebben we 

een structuurplan bedacht dat recht deed aan de bestaande gebouwen 

en dat met strategisch geplaatste nieuwe bouwdelen probeert weer 

een goede eenheid te smeden. En waar met grote ramen, patio’s, mooie 

hekken en een opgetild terras een goede overgang naar het omlig-

gende bos wordt verzorgd.’ Het ingehouden materiaalgebruik versterkt 

samen met de staande houten geveldelen het rustige totaalbeeld. Op 

dit moment werken ze voor Stayokay aan projecten in Bergen op Zoom 

en Bunnik. En niet alleen als architect, want ze nemen daar verant-

woordelĳkheid vanaf de investeringsopzet tot en met de complete 

projectorganisatie.

De dubbele superkubus 
Stayokay wilde uitbreiden met enkele nieuwe hostels in de grote steden 

en zo werden ze zes jaar geleden gevraagd om een haalbaarheidsstudie 

te maken voor de grootste bedrĳfsruimte binnen de Blaakoverbou-

wing in Rotterdam, van de hand van architect Piet Blom. Die dubbele 
Entree superkubus op 

het traverseniveau.
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 superkubus stond na verhuizing van de Rotterdamse 

Academie van Bouwkunst al weer enige tĳd leeg.

Polkamp: ‘Ja, dat was een eervolle vraag. Hoe maak je 

binnen dat doolhof van kleine en grote ruimtes een hel-

dere opzet voor een stadshotel. We zĳn er dieper ingedo-

ken en hebben ons de unieke eigenschappen van het ge-

bouw eigen gemaakt. Geen verdieping is hetzelfde en die 

rare gekantelde, maar telkens horizontaal  doorgesneden 

kubusvormen hebben overal drie- en  zeshoekige platte-

gronden als resultaat.’ De oplossing was de introductie 

van een gang in de lengte van de plattegrond, in combi-

natie met een zeshoekige vide in het breedste deel van 

het gebouw. In die hoge vide staat de lift, die aansluit op 

bruggen in het verlengde van de gang. 

Stayokay durfde in die fase de aankoop nog niet aan, 

waarop projectontwikkelaar ‘Indestad’ het lege gebouw 

kocht, mede in het vertrouwen dat een bouwvergunning 

ze later alsnog over de streep zou trekken. ‘Dat was een 

gedurfde zet, maar bleek naderhand een verstandige 

beslissing’, vertelt Polkamp, ‘we werkten in hun opdracht 

verder en slaagden erin het ontwerp door de vergun-

ningsfase heen te loodsen, inclusief het regelmatige 

overleg met Abel Blom, die als architect en zoon van Piet 

over onze schouder meekeek voor wat betreft de dra-

gende ontwerpbeslissingen in dit belangrĳke gemeen-

telĳke monument.’ Trots vervolgt hĳ: ‘Ook Abel hebben 

we van onze ingrepen kunnen overtuigen, hĳ noemt ons 

nu zelfs zĳn ‘ambassadeurs’ in Rotterdam.’ Stayokay nam 

het project inderdaad over en het nieuwe hostel in hartje 

stad, met zĳn 250 bedden in die eerste superkubus, draait 

momenteel fantastisch.

De enkele superkubus
Door hun verbouwingswerk aan de kubussen werden de 

mannen van Personal Architecture inmiddels als expert 

gezien. Zo vroeg corporatie Woonbron ze om na te denken 

over hergebruik van die andere grotere bedrĳfsruimte in 

het complex boven de Blaak. Deze ‘enkele’ superkubus (een 

gekantelde kubus met de inhoud van zestien kubuswo-

ningen) was, op een paar tĳdelĳke huurders na, al vanaf de 

oplevering ongebruikt gebleven, mede vanwege de slechte 

daglichttoetreding in de grote, sombere en eigenlĳk veel 

te lage verdiepingen. Polkamp over die vraag: ‘De gedachte 

gebruiker was de stichting Exodus, die een half jaar lang 

woonruimte biedt aan ex-gedetineerden en ze dan inten-

sief begeleidt bĳ hun terugkeer in de maatschappĳ. We 

maakten een ontwerp met kleine eenpersoonswoningen 

aan de gevels en haalden in het hart van het gebouw het 

daglicht binnen met een vide over de volle hoogte.’

Van Schaik legt uit: ‘Maar juist op die plek stond een 

grote betonkolom als centrale drager van alle verdiepin-

gen. We moesten die vloeren dus opnieuw opvangen, in 

dit geval met stalen kolommen in een groot ‘meubel’ met 

voorzieningen dat we rondom die vide bedachten.’ De in-

greep werd zo een bouwtechnisch hoogstandje, omdat de 

belastingen niet direct naar het maaiveld worden afge-

voerd, maar op de viaductvloer boven de Blaak uitkomen. 

‘Dat heeft inderdaad wel enig constructief gepuzzel op-

geleverd’, vervolgt Van Schaik, ‘vooral omdat veel van de 

constructietekeningen in het archief van Bouwtoezicht 

waren zoekgeraakt. We vonden slechts de wapeningste-

kening van één betonvloer terug en daar moesten we het 

mee doen. Gelukkig bleek tĳdens de bouw dat de andere 

vloeren vergelĳkbaar waren gewapend.’

Verbluffend resultaat
Na ons gesprek bezoek ik met Polkamp het project, dat 

recent zelfs al landelĳke bekendheid kreeg nadat het werd 

genomineerd voor de Gouden Piramide voor opdracht-

gevers in 2014. Hun ingreep met de centrale vide brengt 

alle verdiepingen op een prachtige manier bĳ elkaar en de 

eenvoud in detaillering van trappen en kastmeubels (met 

de andere noodzakelĳke voorzieningen) draagt beslist 

bĳ aan de ruimtelĳkheid. Met als apotheose de bovenste 

vloer waar de zon via de hoge dakramen en gedurende de 

gehele dag zĳn eigen feestje viert. De sfeer tussen bewo-

ners en begeleiders is ontspannen en zelfs de weerstand 

bĳ de directe omwonenden is geluwd, nadat ze jarenlang 

en tot aan de Raad van State bezwaar maakten. 

Bĳ ons vertrek worden we uitgeleide gedaan door de 

directeur van Exodus. Ik krĳg een vriendelĳke hand, 

maar Polkamp wordt ten afscheid door haar zowaar 

omhelsd en gekust. ‘Dat is dan zeker het persoonlĳke 

in Personal Architecture?’ vraag ik hem lachend als we 

langs de trappen weer afdalen naar de Blaak. We kĳken 

uit over het plein met in de verte de imposante nieuwe 

Markthal van Winy Maas. ‘Tot slot wilde ik je nog een 

stedenbouwkundige ingreep laten zien die we bedach-

ten nu we het complex door en door hebben leren ken-

nen’, gebaart Polkamp. ‘Stel je voor dat we deze strook 

op de begane grond zouden slopen, dan heb je ook op 

straatniveau een brede verbinding tussen Blaak en 

Oude Haven, prachtig toch?’

Het lĳkt een wereldidee, maar de gemeente moet dan 

wel eerst een ondernemer uitkopen en omwonenden 

overtuigen. Maar dat vertrouw ik juist deze onder-

nemende architecten wel toe.
Nieuwe vide met trappen 

en voorzieningen.
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Blaakoverbouwing 

Links: Superkubus, 

Rechtsboven: Hotel Stayokay.

Bouwformatie Nr.2  |  juni 2015Nr.2  |  juni 2015 Bouwformatie


