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Bouwgeschiedenis:   Op de plek van het historisch stadshart van 
Rotterdam is tussen 2011 en 2014 een nieuw icoon verrezen. De 
vorm van het gebouw is afgeleid van de functie: een overdekte 
marktplaats waarin in het gebogen ‘dak’ 228 appartementen zijn 
opgenomen. Volgens nieuwe Europese regelgeving wordt de 
verkoop van etenswaren in de openlucht mettertijd verboden. Dit is 
de aanleiding geweest voor het bouwen van een overdekte markthal, 
in combinatie met woningen en een parkeergarage. Een soortgelijke 
typologie met woningen boven een overdekte winkelruimte was 
de Passage aan de Coolsingel (zie project 1.1878.1), die bij het 
bombardement van 1940 werd verwoest. De nieuwe Markthal zal 
ruimte bieden aan circa 100 marktkramen en op de begane grond 
komen aanverwante winkels en horecagelegenheden.    
Stedenbouwkundige  context:  De enorme ‘arcade’ is oost-west 
georiënteerd, parallel aan de oorspronkelijke dam ter plaatse van 
de Hoogstraat. Alle appartementen hebben een buitenbalkon en 
ramen aan de markthalzijde (de overdekte buitenruimte). Op beide 
koppen van de arcade wordt de markthal afgesloten met een 40 
meter hoge en brede, transparante glasfacade met een minimum 
aan constructie. Bij alle dichte geveldelen aan de binnenkant wordt 
gebruik gemaakt van opvallende felle kleuren.    
Voorzieningen: Isolerende maatregelen zullen zorg 
moeten dragen dat bewoners geen last hebben van de 
marktactiviteiten (geluid en geuren). Ondergronds zijn 
1200 parkeerplaatsen en er komt een supermarkt.   
Aantal  kamers  en  woonoppervlakte: De oppervlakte van 
de koopappartementen varieert van 70 tot 250 m² en van de 
huurappartementen van 70 tot 150 m². Het aantal kamers 
verschilt. Er zijn appartementen met één kamer (lofts), twee of drie 
kamers en maisonnettes met drie of vijf kamers.   
Constructie/materiaalgebruik: De constructie van de Markthal 
bestaat uit in het werk gestorte betonvloeren en -wanden. De glazen 
arcades worden gevormd van kabelnetgevels, die door een plat, 
orthogonaal net van voorgespannen kabels worden gedragen. 
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5.058 MARKTHAL

Adres: Nieuwstraat, Grotemarkt
Wijk: Stadsdriehoek (postcode 3011) 
Bouwjaar: 2009 (oplevering 2014)
Typologie en aantal: 126 koop- en 102 
huurappartementen, 10.000 m² markt-, win-
kel-, horecaruimte, 1.200 parkeerplaatsen
Architect: mvrdv (co-architect: INBO)
Opdrachtgever: Provast Nederland bv
Aannemer: Martens en Van Oord, Mobilis 
(onderbouw), J.P. van Eesteren (bovenbouw)
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