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Het voormalig Entrepotgebouw 'De Vijf Werelddelen'
is een rijksmonument, gelegen aan de Entrepothaven
in het stadsdeel Feijenoord te Rotterdam. Het is
gebouwd in de periode 1875-1879 en is tezamen met
het Poortgebouw aan de Stieltjesstraat het tastbare
overblijfsel van de stormachtige ontwikkeling van
de transitohavens op Feijenoord vierde kwartaal 19e
eeuw. Het staat voor de ambitieuze (en uiteindelijk
gestrande) ontwikkeling van Lodewijk Pincoffs.
Oorspronkelijk is het Entrepotgebouw een, voor
laat 19e eeuwse begrippen, hypermodern gebouwd
en georganiseerd transitoveem gericht op het
invoerbelastingvrij overladen van goederen voor
internationaal transport. Het is een logistieke machine
tussen water, spoor en (aanvankelijk bescheiden)
wegvervoer. De opzet van het gebouw is hiervan
afgeleid: een waterzijde met overslagkade met
laadbalkon waarover vier kranen reden en dwars op
de kade een segmentering in vijf, door machtige
brandmuren gescheiden afzonderlijke vemen. Elk
veem was afzonderlijk ontsloten per spoor door
laadperrons aan insteekrails dwars op de kade.

1

Per laadperron was er verticaal transport over de
verdiepingen van het pakhuis mogelijk. Aan de
kadekant is directe toegang voor goederen vanuit
schip per kraan naar laadbalkon en de laaddeuren.
Aan de landskant was naast een rangeeremplacement
ook de voorrij mogelijkheid van wagens met verticale
gevelassen met laad en losdeuren afgewisseld met
vensterassen. Op de koppen van het gebouw liggen
de smallere vemen Afrika (oostzijde) en Australië
(westzijde), elk met een laad en losperron aan een
galerij in de kopgevel. De sporen met perrons zijn half
verdiept gelegen ten opzichte van het kadeniveau in
verband met eenvoud van laden en lossen.
Het gehele gebouw kent een regelmatige
kolomstructuur van ijzeren gestandaardiseerde
kolommen en moerbinten waarop een houten
balklaag met dikke houten vloer rustte. De houten
kap voorzag boven de hijsluiken in daglicht. Tussen
de insteekperrons van de pakhuizen is het gebouw
onderkelderd onder een begane grond vloer van
betonnen gewelven. In de loop van het bestaan is
het veemgebouw aangepast aan wijzigende logistieke
eisen, waarbij de dwarse insteekperrons van het
spoor verdwenen en de begane grondvloer werd
gelijkgetrokken op kadeniveau en het gebouw meer
als een standaard pakhuis gebruikt. Hiervoor werd
de ontsluiting aan de landzijde meer gericht op
autotransport.
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Het Vrij Entrepot De Vijf Werelddelen is 1996
herontwikkeld als een van de eerste onderdelen van
de transformatie van de voormalige haventerreinen
op Feijenoord. De exploitatie van het gebouw daarna
was moeilijk en heeft sinds die herontwikkeling
verschillende aanpassingen doorgemaakt. Daarvan
waren de rudimenten in het gebouw afleesbaar
zonder dat er een overtuigend geheel was ontstaan.
Molenaar & Co architecten heeft een nieuwe over-all
visie ontwikkeld op de commerciële onderbouw en
de positionering ervan mede in relatie tot de actuele
ontwikkelingen Entrepot in de directe omgeving.
Bij de herontwikkeling van de jaren negentig heeft
men beoogd het voormalig veemgebouw geschikt
te maken als voorzieningencentrum met daarboven
wonen. Het gebouw werd opgenomen in een nieuw
stedenbouwkundige structuur rond de Entrepothaven.

Het herbestemd Entrepot werd gekenmerkt door
een atriumstructuur die licht brengt midden in het
gebouw. De vijf voormalige pakhuissegmenten zijn aan
dit atrium uit 1996 met elkaar doorverbonden. Na de
opening heeft het complex qua woonbestemming goed
gefunctioneerd, maar qua commerciële ruimten en
horeca in de onderbouw slechts matig gefunctioneerd
met wisselingen in supermarktformule en horecabestemming langs de kade tot gevolg. De kantoorlaag
op de eerste verdieping aan de Handelpleinzijde had
een moeilijke verhuurbaarheid. Noodzaak was om het
gebruik van de onderlaag opnieuw te bezien waarbij
een kansrijk gebruiksconcept werd gevonden dat goed
exploiteerbaar is en tevens de monumentale waarden
en de belangen van de appartements-eigenaren zo
goed mogelijk respecteerde.
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Na een analyse van de bouwfases, de huidige
aangetroffen verrommelde situatie in 2018 en de
directe omgeving is in de visie van Molenaar & Co
architecten gekozen om:
•
•
•
•
•
•
•
•

het entrepotgebouw meer als reeks van vijf
veemgebouwen te benaderen
de doorsnede niet als passage te benaderen want
geen sterke stedebouwkundige aanleiding
de doorsnede te zien als atrium dat zowel de
woonbestemming dient als de onderbouw
het gebouw twee duidelijk verschillende kanten te
bieden: een kadekant en een pleinzijde;
de kadezijde en koppen geschikt voor retail en
horeca verbonden door een vitaal kademilieu
de Handelspleinzijde geschikt voor woonmilieu
met verblijfskwaliteit en minimaal logistiek;
geen route maar wel een zichtlijn in de lengteas
door het gebouw
een programmering per segment
werelddeelpakhuis

Door te kiezen voor de oorspronkelijk opdeling in vijf
veemgebouwen met dwarse structuur, gecombineerd
met een atrium / lichthof als toevoeging uit de
herbestemming van de jaren negentig, komt er
ruimte en vrijheid voor andere programmering. Per
pakhuis kan er redelijk autonoom naar nieuwe vulling
worden gezocht, waarbij een open en beheersbaar
binnenmilieu ter plaatse van het atrium voorwaarde
is om geen belangenconflict met de appartementen
te krijgen en tevens recht te doen aan de positief
gewaardeerde herbestemmingslaag van de jaren
negentig.
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Om de hier uiteengezette herprogrammering op
een bij de monumentale waarden en structuur
passende wijze te faciliteren zijn duidelijke
zoneringen gewenst. De hoofdindeling bestaat uit
de oorspronkelijke pakhuisstructuur in vijf delen
gecombineerd met de lichthof / atriumstructuur
uit de herbestemming. De brandmuren en de in de
jaren negentig hieraan gekoppelde installaties zullen
een duidelijk herkenbaar uitgangspunt blijven. De
atriumzone zal open en licht blijven waarbij een

aantal sfeer elementen en inrichtingstoevoegingen
voorstelbaar zijn passend bij het atriumkarakter.
Bijvoorbeeld het inbouwen van paviljoens, toevoegen
van dakjes, inhangen van ‘louvres’, gedeeltelijk
toevoegen van glaskappen en dergelijke.
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Voor het plaatsen van scheidingswanden en plafonds
tussen de bestaande monumentale kolomstructuur zijn
bovenstaande spelregels gevormd. Op de ze manier
blijft de karakteristieke kolomstructuur van het
entrepotgebouw zichtbaar en leesbaar.
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Na het ontwikkelen van de gebouwvisie is Molenaar &
Co betrokken geweest met advies en visualisatie ten
behoeve van de welstandsbeoordelingen bij diverse
eigen interieurinvullingen van nieuwe huurders,
waaronder de paviljoens in het atrium van De
Stadstuin, ontworpen en gebouwd door Raumkultur.
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