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CATCH THE LAST  
OF THE SUNBEAMS

HOT SPOT

Het Industriegebouw is an iconic post-war office 
building on the Goudsesingel, designed by famous 
architect Hugh Maaskant, who was also the designer 
behind the Groothandelsgebouw (next to the central 
station) and the Hilton Hotel. It is also one of the 
city’s most exciting up-and-coming spots. 

Rotterdam-based concept store GROOS has taken 
up residence at Het Industriegebouw, as has the city’s 
newest breakfast bar By Jarmusch and food concepts 
Old Scuola (pizza) and Alfredo’s Taqueria (tacos). 
Other creative start-ups and design companies have 
followed suit.

And while you are there, enjoy the last sunbeams 
of the year on its outside terrace. The shared court-
yard is an amazing place to get together with friends. 
It’s accessible through By Jarmusch and Alfredo’s  
Taqueria, so whether you’re having breakfast Amer-
ican diner style or munching on Mexican, take your 
food outside and enjoy the sun. 

> Courtyard, Het Industriegebouw, Goudsesingel 64, 
accessible through By Jarmusch or Alfredo’s Taqueria. 

Don’t miss it
HET INDUSTRIEGEBOUW
Transformatie leegstaand bedrijfsverzamelgebouw

Architecten    Hugh Maaskant en Willem van Tijen
Opdrachtgever   Het Industriegebouw B.V. 
Programma    23.000m2, transformatie leegstaand
    bedrijfsverzamelgebouw
Bouwkosten    niet vrijgegeven 

Betrokken architecten &  Nieuwpoort&Luteijn, MVRDV, Piet Hein Eek, IWT
Designers   Studio Beige, Modiste en OD-V

HET INDUSTRIEGEBOUW - van vergeten wederopbouw 
icoon tot symbool van Rotterdamse renaissance
In het voorjaar van 2015 werd Het Industriegebouw (HIG) 
gekocht door Rotterdamse investeerders met durf en 
hart voor de stad. Het rijksmonument van 22.000 m2 
stond toen praktisch leeg. Het idee om dit icoon van de 
Rotterdamse wederopbouw weer in volle glorie te her-
stellen en naar zijn oorspronkelijke staat en functie terug 
te brengen was geboren.
Eind 2017 zit het gebouw praktisch vol en is Rotterdam 
een hotspot rijker. 

Het Industriegebouw is vandaag de dag zowel een be-
drijfsverzamelgebouw met vooruitstrevende bedrijven 
als een plek waar toonaangevende horeca en retailcon-
cepten zich hebben gevestigd. Op dit moment huren zo’n 
200 bedrijven een desk, studio, kantoor, retail space of 
horecaruimte in het gebouw. Van freelancers tot startups 
en van horeca of retail tot gevestigde bedrijven met 20 
tot 200 man personeel, zoals huurder MVRDV (o.a. be-
kend van de Markthal en het Depot). Op dit moment zijn 
er ruim 1000 mensen werkzaam in het pand. 
  
DE PROGRAMMERING
De diversiteit in het selecteren van de bedrijven die zich 
in HIG vestigen is key en heeft in de samenstelling van 
de community een belangrijke rol. Er is nadrukkelijk voor 
gekozen om niet uit één vijver te vissen, maar juist de 
kracht van de verschillen op te zoeken. Niet óf startups 
óf creatieven óf corporates maar juist de som der de-
len die er één krachtig geheel van maken. Het Industrie-
gebouw functioneert als een dorp met een hechte ge-
meenschap en doordachte balans. Hierbij is de simpele 
filosofie toegepast dat er in een dorp ook niet vijf bakkers 
naast elkaar kunnen overleven. Kortom, als er meerde-
re architectenbureaus in het pand zitten wordt er een 
stop voor deze bedrijfstak ingelast. Hetzelfde geldt voor 
andere branches. De gelaagdheid is de kracht van de 
community. Het is aan de orde van de dag dat we vraag 
en aanbod in HIG bij elkaar zien komen. Vragen worden 
letterlijk eerst in-house opgelost. Zo zijn er de afgelopen 
jaren vele samenwerkingen ontstaan tussen bedrijven 
die zich hebben gevestigd in de community.  

>



HET NIEUWE WERKEN
Eén van de eerste delen van de herontwikkeling van het gebouw bestond uit het realiseren 
van een nieuwe co-working space. Een volledige verdieping van het gebouw werd ont-
daan van systeemplafonds, gipswanden en tapijttegels. In samenwerking met Piet Hein 
Eek werd deze verdieping omgebouwd tot office units, losse dedicated desks, gemeen-
schappelijke ruimtes, meeting rooms en een algehele focus op natuurlijk licht wat naar 
binnen komt. Dit is gedaan door het oorspronkelijke betonskelet weer zichtbaar te maken 
en zoveel mogelijk natuurlijke en transparante materialen te gebruiken in de opbouw. Met 
dit eerste startsein gaven we meerdere jonge bedrijven de kans om zich in de kern van het 
gebouw te vestigen. Dit heeft in de eerste fase van de herontwikkeling als vliegwiel gefun-
geerd. Momenteel wordt ook de tweede verdieping als een van de laatste grote stukken 
die nog ontwikkeld moeten worden omgebouwd tot co-working space. Naast de kleinere 
bedrijven, huisvest HIG ook diverse bedrijven van groter formaat. MVRDV springt hierbij 
direct weer in het oog als huurder van de originele fabriekshallen aan de expeditiestraat 
en het achterklooster van het gebouw. Maar ook Trichis Publishers, Magnet.me, Stroom 
Internet, Zeetours, Weblab en Bitfactory geven HIG body.   

HIG biedt services aan die in andere bedrijfsverzamelgebouwen vaak vergeten worden. 
Denk hierbij aan 24/7 toegang tot het gebouw, snel glasvezel internet, BMW i3 shared 
car service, diverse horeca, netwerkborrels, professionele servicedesk met bijbehorende 
functies zoals pakketten ophaalservice en het ontvangen van bezoekers. 

HOTSPOT
Voor de plint van HIG is een speciale rol weggelegd. Hier heeft het publieke karakter van 
het pand een belangrijke functie. Alle plekken op straatniveau hebben openbare functies, 
waarbij ook de expeditiestraat als ontmoetingsplek fungeert. In de plint vind je een divers 
aanbod aan horeca (pizzeria Old Scuola, all-day breakfast diner by Jarmusch, Alfredo’s 
Taqueria en binnenkort Héroine restaurant & bar) en retailconcepten (Rotterdamse con-
cept-store Groos, vintage fietsenzaak Resto Rokus, schoenenmerk Vico, badkamer design 
Tortu en Gallery Studio Libertiny). De horeca- en retailzaken in HIG fungeren als aanjager 
voor de buurt en als service voor bewoners van het gebouw en de omgeving. 
Het zijn allen individuele plekken die de aantrekkingskracht van het gebouw en omge-
ving een boost geven. Zo is het gebouw toegankelijk voor iedereen. De expeditiestraat 
is omgetoverd tot publieke binnentuin met terrassen. In samenwerking met de gemeen-
te is afgelopen zomer veel groen d.m.v planten toegevoegd om het openbare karakter 
nog meer te onderstrepen. Deze winter wordt er een grote glazen kas neergezet in de 
binnenstraat zodat de horecazaken hun gasten buiten kunnen blijven ontvangen en er 
gedurende het hele jaar actief geprogrammeerd kan worden.

HET HOOGKWARTIER WORDT BOOMING DE KOMENDE JAREN
Als nieuw middelpunt van het Hoogkwartier speelt HIG een rol in de ontwikkeling die deze 
buurt in meerdere mate steeds interessanter maakt voor nieuwe ondernemers en young 
professionals. Waar in gebieden zoals de Binnenrotte en het Maagd van Holland Kwartier 
de afgelopen jaren flink geïnvesteerd is, heeft het Hoogkwartier vooral in de luwte geope-
reerd. Dankzij vruchtbare samenwerkingen met gemeente, ondernemers en bewoners 
wordt er nu geprofiteerd van de vooruitgang in de omgeving. Door het sluiten van stra-
tegische allianties met gemeente, vastgoedeigenaren, bewoners en ondernemers wil HIG 
ook de komende jaren een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van het Hoog-
kwartier. Een gebied dat de komende jaren definitief op de kaart gezet zal worden als 
een van de hipste ‘nieuwe’ buurten van de stad. Het Hoogkwartier, net als Het Industrie-
gebouw, een icoon van de wederopbouw en symbool van de Rotterdamse renaissance.       
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Alfredo Taqueria | Fotograaf: Tita HanheOld Scuola  | Fotograaf: Pim Top

Héroine | Render: ModisteBreakfast-diner by Jarmusch | Fotograaf: Titia Hanhe



Conceptstore Groos | Fotograaf: Ossip Duivenbode 

Resto Rokus | Fotograaf: Titia Hanhe

VICO Movement | Fotograaf: Titia Hanhe

Tortu | Fotograaf: Titia Hanhe
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NieuwpoortLuteijn
1:350--Het Industriegebouw

Schematische weergave begane grondGoudsesingel
Het Industriegebouw
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indeling studie - variant 7Verdieping 2
Het Industriegebouw
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NieuwpoortLuteijnA31:300--Het Industriegebouw

PlattegrondVerdieping 3
Het Industriegebouw

G
O

kantoor

Unit 1.1 37 m2

Unit 1.7 56 m2 Unit 1.6 56 m2 Unit 1.4 48m2

Unit 1.2 37 m2

Unit 1.5 56 m2

Unit 1.3 37 m2

5480
3170

5480

6000

gangwand

tussenw
and

tussenw
and

tussenw
and

pantry
wc

wc

2140

gesloten
wand

6055

4550

5775

1900

3540

branddeur

tussen deur,
positie ntb.

pantry bestaand

toilet
bestaand

12.07.2017
OPDRACHTGEVER BLADNR DATUM TEKENING SCHAAL FORMAAT

NieuwpoortLuteijnA31:100--Het Industriegebouw

concept indeling verdieping 1Kipstraat
Het Industriegebouw




