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Een nieuw icoon in hartje Rotterdam. 
De Markthal is al voor de oplevering een internationale hit. Het is een nieuw en fris icoon in het 
vernieuwde historische hart van de stad Rotterdam. Het gebouw staat op 200 meter parallel aan 
de  laatmiddeleeuwse  Laurenskerk  en  staat  tevens  aan  de  voormalige  oevers  van  de  rivier  de 
Rotte.  Dit  water  is  eind  19e  eeuw  gedempt  en  omgelegd  ten  behoeve  van  de  bovengrondse 
spoorverbinding naar de zuidoever van de Maas. Door het ondertunnelen van het treintracé  is 
op deze plek in de jaren 90 van de 20e eeuw een langwerpig plein ontstaan waarop tweemaal per 
week de openluchtmarkt plaatsvindt.  
Mede  door  de  openbare  marktfunctie  is  het  gebouw  het  nieuwe  middelpunt  van  het 
Laurenskwartier dat na 1945  in verschillende bouwperioden  is  volgebouwd met opvallende en 
minder opvallende architectuur. Op nog enkele  lege kavels na  is de Markthal  het  sluitstuk van 
nieuwe  invullingen  van  het  in  1940  gebombardeerde  stadshart.  Het  is  exact  de  locatie  van  de 
allereerste Rotterdamse nederzettingen in de 13e eeuw.  
 

De Markthal is een makkelijk te begrijpen 
gebouw.  Enerzijds  door  de  eenvoudige 
vorm: een halve, holle buis van 45 meter 
hoog  en  anderzijds  de  heldere  splitsing 
van  functies:  een  indoor  versmarkt  die 
wordt gevormd door een constructie met 
woningen.  Onder  het  gebouw  is  een 
grote parkeergarage.  
De  gebouw  bestaat  uit  naar  elkaar 
buigende  woonlagen  met  luxe 

penthouses als dak. De woningen zijn te bereiken via drie entrees aan de buitenzijde van beide 
boogbenen. De helft  van de woningen heeft  ramen waardoor  op  de binnenmarkt kan worden 
gekeken.  De  markt  vindt  zeven  dagen  per  week  overdag  plaats  in  de  centrale  hal.  Er  staan 
permanent verskramen opgesteld. 
De  begane  grond  en  eerste  verdieping  langs  de hal  zijn  bestemd  voor  permanente winkels  en 
café‐restaurants  met  aan  de  buitenzijde  een  terras.  Overdag  zijn  de  winkels  vanuit  de  hal 
bereikbaar en na 20:00 kunnen bezoekers aan de terraszijde naar huis.  
De entrees van de hal bevinden in de voor‐ en achterzijde van de hal. Het zijn bijzondere gevels 
die lijken op enorme hoefijzers met ertussen een gespannen glazen pui. Door dit glas is vanaf de 
straat het enorme kunstwerk te zien dat op akoestische platen aan de gekromde binnenzijde is 
aangebracht.  
Deze kleurrijke afbeelding van kunstenaar Arno Coenen  is een waterval  van enorme  foto’s  van 
fruit, groenten, bloemen en enkele dieren als vissen en vlinders. Als je op de marktvloer op je rug 
zou  liggen,  is  het  alsof  je  in  het  gras  ligt  met midden  boven  je  het  licht  van  de  zon,  legt  de 
kunstenaar  uit.  Voor  de  passant  is  de  afbeelding  een  afspiegeling  van  de  te  verwachten  hoge 
kwaliteit verswaar die in de hal zal worden verkocht. 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De markhal in Rotterdam 
De nieuwe Markthal  is  een  statement van  het  Rotterdamse  architectenbureau MVRDV.  Het  is 
een eigentijdse interpretatie van de in de 18e eeuw in Parijs ontstane overdekte winkelgaleries; 
straatjes met winkeletalages aan beide zijden. Deze waren geïnspireerd op de oosterse bazaars 
en  de  zuid  Europese  overdekte  markten  met  kramen  voor  tijdelijke 
ondernemers.  De  Franse  ‘galeries  marchandes’  waren  de 
ontmoetingplek voor de beau monde, de plek in de stad om kleren en 
luxe etenswaren te verwerven in permanente winkels, te ontspannen 
in  een  casino  of  elkaar  te  ontmoeten  in  een  grand  café.  Deze 
warenhuizen werden  sociale ontmoetingsplekken  in  de  stad en  in de 
19e  eeuw populair  in West‐Europa met  navolging  in  grote  steden  als 
Brussel  en  London. De  passages werden met  de  tijd  hoger  gebouwd 
met  kantoren  of  woonlagen  boven  de  winkels  en  voorzien  van  een 
transparante overkapping.  
De eerste passage  in Nederland werd  in 1879  in Rotterdam gebouwd 
door architect J. van Wijk. Drie jaar later bouwde hij de nog bestaande 
passage  tegenover  het  Binnenhof  in  Den  Haag,  met  winkels  en 
bovengelegen  woningen  langs  drie  binnenstraten  die  elkaar  in  het 
midden  treffen.  De  Rotterdamse  passage  is  tijdens  het  bombardement  in  1940  bijna  geheel 
verwoest  en  stond  ter  plaatse  van  de  huidige C&A winkel,  parallel  aan  de  koopgoot  vanaf  de 
Coolsingel tot bijna aan het Schielandhuis. Naast winkels was er een badhuis en een hotel met 42 
kamers.  De  eerste  tot  de  derde  verdieping  waren  appartementen  en  maisonnettes  die  –in 
tegenstelling tot de Markthal‐ aan de binnenzijde hun entrees hadden. De passage was daarom 
dag  en  nacht  open.  Tot  1948  is  in  het  stedenbouwkundig  wederopbouwplan  voor  de  stad 
rekening gehouden met het herbouwen van een soortgelijke passage. Bijna 65 jaar later is deze 
er alsnog gekomen in vernieuwde vorm. 
 
Ontwikkeling en ontwerp Markthal 
De ideeën voor het ontwikkelen van de nieuwe Markthal komen voort uit het samenbrengen van 
behoeften. Enerzijds was er de noodzaak om de buitenmarkt uit te breiden met een overdekte 
markt.  Anderzijds  wordt  door  de  Rotterdamse  overheid  de  bouw  van  luxere woningen  in  het 
stadscentrum aangemoedigd. Projectontwikkelaar Provast heeft met architectenbureau MVRDV 
ideeën ontwikkeld voor de combinatie op deze toplocatie, direct naast OV‐knooppunt Blaak.  
Het  aanbod  van  circa  20  verschillende woningentypen,  de  locatie  en  de  1200  parkeerplaatsen 

zullen  zeker  een  bijdrage  gaan  leveren  aan 
verbetering  van  de  levendigheid  in  het  centrum. 
Bewoners en ondernemers zullen bewust kiezen voor 
een  plek  in  dit  complex  dat  aan  alle  huidige 
comforteisen voldoet. Door goede  isolatie hebben de 
woningen geen geluids‐ en geuroverlast van de markt.  
Voor  potentiële  bewoners  is  de  diversiteit  aan 
woningtypen  groot:  van  vrij  indeelbare  loft‐
appartementen  tot  maisonnettes  met  meerdere 

 
passage rond 1900 

 



De Markthal Rotterdam 
samengesteld in samenwerking met VersBeton.nl  en rotterdam‐woont.nl 
15 juni 2014 

  3 van 5 

 

slaapkamers. De penthouses in het dak zijn te bereiken met de lift en hebben de voordeur op de 
onderliggende  verdieping.  In  de woning  is  ruimte  gereserveerd  voor  een  privé  lift.  Door  deze 
oplossing  konden zichtbare liftopbouwen op het dak worden vermeden. Voor hoofdontwerper 
Winy  Maas,  van  oorsprong  landschapsarchitect,  is  het  gebouw  als  het  ware  een  plaatselijke 
kreukel  in de bestrating. De buitenkant van het gebouw heeft hij daarom in grijze natuursteen 
opgetrokken,  gelijkend  op  de  omliggende  straatafwerking. De  langszijden  van  het  gebouw  zijn 
door de grijze steen en de balkonwanden van glas weinig opvallend  wat in groot contrast staat 
met de levendige, openbare binnenstraat. 
 
Vanwege  de  gekozen  vorm  van  het  gebouw  zijn  er  voortdurend  technische  en  ruimtelijke 
oplossingen  uitgedacht  door  het  architectenbureau  en  zal  de  regie  tot  op  het  laatste  detail 
voeren;  ‘technics  follows  form’.  MVRDV  zal  tot  na  de  oplevering  doorwerken  om  de 
uitgangspunten van het ontwerp te bewaken.  
Nu kopers en huurder hun plaats gaan vinden in het gebouw wordt door ontwikkelaar Provast de 
Markthal  Rotterdam  bv  opgericht.  Deze  bv  wordt  de  beheerder  van  het  gebouw  en  zal  voor 
gebruikers  en  bewoners  als  opdrachtgever  optreden  voor  gewenste  aanpassingen.  Bij 
ingrijpende  veranderingen  zal  MVRDV  de  regie  voeren.  Binnenin  de  woning  zijn  bewoners 
uiteraard vrij om deze naar eigen wensen in te richten.   

Voor de circa 100 permanente, stalen verskramen 
in  de  centrale  hal  zijn  door  MVRDV  drie 
verschillende typen ontwikkeld. Op het dak van de 
kraam  kunnen  de  huurders  voor  reclame, 
beplanting  of  zelfs  een  dakterras  kiezen.  Een 
ondernemer  kan meerdere  kramen  afnemen.  De 
verwachting is dat kraamlieden in de hal over het 
algemeen  producten  verkopen  die  nauwelijks 
concurreren met de huidige openluchtmarkt.  

 
De expeditielaag 
Hoezeer de eenvoudige vorm van het gebouw zich bovengronds manifesteert,  ligt de kwaliteit 
van de logistiek van de functies van het gebouw op de eerste kelderlaag. Dit is de bovenste van 
vier  ondergrondse  parkeerlagen  met  een  taludontsluiting  aan  de  Westblaak.  Via  een  aparte 
expeditiestraat kunnen vrachtwagens  tot de opslag en koelruimten van de winkels  rijden. Met 
goederenliften worden kramen en winkels in de hal bevoorraad. Op deze ‘expeditielaag’ zijn ook 
de  bergingen,  fietsstallingen  en  vaste 
parkeerplaatsen van de bewoners. 
 
Midden  in de hal  is een grote vide over de vier 
parkeerlagen  met  een  roltrappenhuis. 
Bezoekers  die  per  auto  in  het  gebouw 
aankomen zullen  op alle parkeerlagen naar het 
licht  van  de  vide  worden  geleid,  tevens  door 
lichtarmaturen  in  die  richting.  Voor  zowel  de 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bewoners als bezoekers is het binnenkomen van de hal door het centrale trappenhuis een kleur‐ 
en  geurrijk  welkom  in  de  stad.  Langs  de  roltrappen  worden  recente  historische  opgravingen 
tentoongesteld die gevonden zijn tijdens de graafwerkzaamheden vooraf aan de bouw. 
 
 
Stedenbouwkundige context 
De  Markthal  is  een  ode  aan  de  vergane  en  recente  stadshistorie.  Door  de  sprekende  en 
eenvoudige  vorm  van  het  gebouw  reageert  het  op  de  expressieve  iconen  uit  de 
stadsvernieuwingperiode;  de  bibliotheek  en  de  kubuswoningen  (het  eerste  stedelijk  dak  in 
Rotterdam)  zijn  eigentijds  en  fijner  gedetailleerd  dan  de  recentere,  uitgesproken  architectuur 
van bijvoorbeeld het Blaakstation, de Statendam, de Hofdame en iets verder weg de Red Apple.  
Of  de  openbare  ruimte  in  de  directe  omgeving  van  het  aura  van  de  nieuwe Markthal  gaat 
profiteren zal moeten blijken. Aan de marktzijde is de herkenbare kopgevel vanwege het grote, 
lange  plein  vanuit  de  verre  omtrek  zichtbaar.  Aan  de  andere  zijde  van  de  lange  hal  staat  de 
identieke westgevel te dicht bij de omliggende bebouwing om de grootsheid te kunnen ervaren. 
Aan  beide  langszijden  waar  de  woningen  hun  buitenruimte  hebben  is  de  ruimte  tot  de 
naastgelegen gebouw klein. De appartementen aan zuidzijde staan in de schaduw van het tevens 
door  Provast  ontwikkelde  kantoorgebouw  Blaak  31,  dat  ook  het  uitzicht  richting  de  Maas 
belemmerd. Aan de noordzijde,  tussen de Markthal  en de Hoogstraat,  staat een hoog gebouw 
gepland.  Dit  project,  de RottaNova,  zal  het  zicht  vanaf  de  drukke  Hoogstraat  op  de Markthal 

ontnemen.  
Hoe  de  aansluiting  op  de  omliggende  straten  en 
openbare  ruimte zich  in de toekomst zal ontwikkelen 
is  nog  een  uitdaging.  Zo  kan  bijvoorbeeld  een mooie 
route  naar  de  Hoogstraat  of  de  Vlasmarkt  langs  het 
water worden ontwikkeld. Feitelijk is dit water van de 
rivier de Rotte, zodat het gebouw als het ware aan de 
oevers van de rivier staat. 

 
Door  de  bijzondere  vorm,  de  kleurrijke  binnenzijde  en  de  hoogte  van  tien  verdiepingen  is  de 
Markthal  vooral  aan  de  marktzijde  een  indrukwekkend  schouwspel.  Tijdens  de  eerste 
ontwerpsessies werd er door Winy Maas en zijn architectenteam gesproken over het scheppen 
van een  ‘kathedraal’. Deze ambitie  is  treffend, het  resultaat geslaagd, alleen  staat het gebouw 
aan drie zijden krap in zijn omgeving. 
 
MVRDV 
Het  architectenbureau MVRDV  heeft  inmiddels  een  mooi  oeuvre  opgebouwd  met  een  zich 
steeds vernieuwende en uitgesproken vormentaal. De kracht van de werkwijze van het bureau is 
het  in  een  vroeg  stadium betrekken  van  externe  adviseurs.  Zo  is  de  gebogen  constructievorm 
vanaf  de  eerste  schetsen  besproken  en  uitgewerkt  met  constructeurs.  Een  tweede  geslaagde 
strategie is de communicatie over de vorderingen van het ontwerp. Zorgvuldig  zijn in de media 
prikkelende  beelden  naar  buiten  gebracht  die  de  foto’s  van  de  realiteit  overtreffen.  Een 
opmerkelijk verschil is het licht dat op de beelden vanuit de hal lijkt te schijnen. 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Wellicht  is  dit  nog  het  effect  van  het 
kunstwerk  dat  oorspronkelijk  in  LED‐
verlichting  zou  worden  uitgevoerd.  Het 
maken  van  een  strook  daklicht  zoals  in  de 
voorganger  de  Passage  zou  een  oplossing 
zijn om natuurlijk licht gelijkmatig in de hal te 
brengen. 
 

 
Hoewel de realisatie van idee tot oplevering lang heeft geduurd lijkt het of de Markthal met veel 
gemak  is  ontworpen  en  gebouwd.  Het  ontwerpproces  en  het  resultaat  bieden  perspectieven 
voor het ontwikkelen van hybride binnenstedelijke opgaven in de toekomst. Het gebouw is en zal 
een helder statement blijven in een stedelijke structuur met een hoge diversiteit aan iconen uit 
de wederopbouw‐ en stadsvernieuwingperiode.  
De Markthal  is  een  echt  Rotterdams  gebouw dat  op  deze  schaal  in  geen  andere  Nederlandse 
stad gebouwd kan worden.  
 
 
Vertalingen van dit artikel in het Engels en Spaans zijn te vinden op de website www.rotterdam‐woont.nl. 
Zie www.rotterdamwoont.nl/items/view/179/Markthal.  
 
De Markthal  zal  in  2015  als  één  van  de  25  projecten  Rotterdamse  woningbouwprojecten  zijn  op  de 
tentoonstelling het het Marq‐paviljoen in Buenos Aires. Meer informatie zal later dit jaar te vinden zijn op 
www.socearq.org/2.0/marq 
 

 


