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In de SUS-ateliers werken verschillende studenten gericht 
op bouwfysica, installaties, constructie, bouwtechniek, 
ontwerp, BIM en uitvoering samen aan echte projecten 
die ook uitgevoerd worden.

MEEWERKEN AAN ZOLDERS RDM-LOODSEN
De SUS-ateliers zoeken continue naar nieuwe (kennis)
partners, bedrijven die hun vakkennis willen inzetten 
voor het realiseren van echte projecten met studenten. 
We zijn opzoek naar materiaal-sponsors en ook naar 
bedrijven die projectbegeleiding geven tijdens de 
ontwikkeling en de uitvoering (leermeesters).
Het is een kans om te werken aan innovatieve 
duurzame projecten maar ook om samen te werken met 
bouwkundige studenten die klaar staan het werkveld te 
betreden.

De Zolders RDM-loodsen is het volgende project dat 
ook echt gerealiseerd wordt. Het project is ontwikkeld 
in de minor en wordt tot bouwplan uitgewerkt door een 
integraal studententeam in een leerbedrijf en vervolgens 
met een stage-atelier voor werkvoorbereiding, 
bouwbegeleiding en inkoop gerealiseerd. Een 
groep MBO-studenten zullen onder begeleiding van 
leermeesters uit het bedrijfsleven en het stage-atelier 
het project ook echt bouwen.

Dankzij partners en sponsors kunnen we zo extreem 
duurzame projecten realiseren. Na realisatie gaan 
studenten (met onze partners) onderzoek doen op de 
werking.

Naast de Herbestemming Zolders RDM-loodsen 
zijn we bezig met dergelijke projecten zoals CHIBB 
(gerealiseerd), ECOBIOKAS, een drijvende kaswoning en 
een herstructurering op Aruba.

06-2015



Afbeelding 2: Maquette: box in box principe baai 4 (links) en nieuwe werken baai 6 (rechts)

Afbeelding 1: principe box in box, baai 4.

Plan baai 6Box in box principe baai 4

Herbestemming zolder RDM loodsen

Baai 6 wordt verhuurd door het havenbedrijf Rotterdam. De 
hal is vrij indeelbaar ingericht voor een flexibele inrichting. 
Zo wordt een comfortabele en inspirerende werkomgeving 
gecreëerd in een compleet geklimatiseerde ruimte. Kwaliteiten 
zoals het zicht op de maas en de monumentale constructie 
komen tot hun recht in dit nieuwe ontwerp. 
Studenten hebben de opkomende werkstijl ‘’het nieuwe 
werken’’ onderzocht, daar is uitgekomen dat de hal op deze 
manier het meest efficiënt ingedeeld kan worden.

De hal bestemd voor de SUS-ateliers worden door middel van 
een box in box renovatie gerenoveerd. Zo hoeft slechts 1/6 
van het volume verwarmt te worden. De hal wordt verder 
gezien als bufferzone waarin een tussenklimaat heerst. Door 
het industrieel karakter van de boxen passen ze ideaal tussen 
de monumentale constructie van de hal. De boxen worden zo 
ingericht dat ze optimaal gebruik maken van de seizoenen; in 
de winter zijn ze gesloten maar in voor-/ najaar en in de zomer 
kan één wand worden verwijderd zodat het gehele oppervlak 
van de hal als werkruimte gebruikt kan worden.

De minor Duurzaam Integrale Bouwtechniek heeft een 
herbestemmings- en renovatieplan gemaakt voor het Havenbedrijf 
Rotterdam. Hierbij krijgen de twee leegstaande zolders boven 
het Innovation Dock op de RDM Campus een nieuwe innovatieve 
functie. De ene hal krijgt als functie de huisvesting van de SUS-
ateliers; een extreem duurzame inspirerende leeromgeving. 
De andere hal zal commercieel verhuurbaar worden waar het 
nieuwe werken en flexibiliteit centraal staan. 

Het RDM-terrein is in 2009 geheel gerenoveerd en in gebruik 
genomen door het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam. 
Aan de twee zolders boven het monumentale pand is nooit een 
functie gegeven. 

De SUS-ateliers zijn op zoek naar nieuwe werkruimte waarin de 
visie en werkwijze van de SUS-ateliers weer optimaal tot hun recht 
komen. Het Havenbedrijf Rotterdam is op zoek naar verhuurbare 
kantoorruimte. Samen hebben zijn een overeenkomst gesloten 
voor de uitwerking van het plan door studenten.

De monumentale zolder baai 6 krijgt deels een gehele 
schilrenovatie waarbij de hal thermisch en akoestisch comfortabel 
wordt gemaakt. Hier zullen kantoorplekken aan commerciele 
partijen worden verhuurt.

Baai 4 krijgt een gedeeltelijke renovatie. Het dak en de ramen 
worden geisoleerd. Zo kan de hal bij een volgende gebruiker snel 
en met weinig ingrepen compleet worden geisoleerd. De gehele 
hal blijft voor de SUS-ateliers ongeklimatiseerd, want er wordt 
gebruik gemaakt van een box in box renovatie. Boxen met een 
hoge interne warmtelast worden op de noordzijde geplaatst in 
verband met opwarming. 


