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Inleiding | structuurplan BlueCity

Voor u ligt het structuurplan BlueCity 
...........een ondernemende circulaire voorbeeldstad

Een ecosysteem rondom een kern van circulaire ondernemers, aangevuld met 
ruimte voor; 
wonen, horeca, winkel, sport, ontspanning en programmering van lezingen, 
congressen, workshops en rondleidingen. BlueCity is een open plek, toegankelijk 
voor het publiek, waar realistische idealisten laten zien hoe de stad en de 
economie van de toekomst eruit kunnen zien. Ondernemers -  die zich richten op 
stadslandbouw en circulaire bedrijfsmodellen - experimenteren, produceren en 
demonstreren er hoe de grondstoffen en afvalstromen (feitelijk: reststromen) van 
de stad, van de woningen, van de horeca en van de andere ondernemers op 
elkaar aangesloten kunnen worden, zoals dat in de natuur ook gebeurt. Zonder 
afval en met voldoende energie, voedsel en water voor iedereen.

De lineaire manier waarop de mensheid zich nu bedient van 
consumentenproducten, voedsel en energie, zorgt ervoor dat – aan de ene 
zijde – natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken en dat – aan de andere zijde – 
we kampen met enorme afvalproblemen. De uitputting van hulpbronnen gaat 
gepaard met enorme milieuverontreinigingen en klimaatverandering. Als we niets 
of te weinig doen, is de leefbaarheid op Aarde binnen enkele decennia enorm 
verslechterd. 

Echte ondernemers kunnen veel bereiken, door hun creativiteit, passie en 
doorzettingsvermogen. Ze kunnen een enorme impact op de wereld hebben en 
deze – letterlijk – veranderen. Ondernemers kunnen ook deze grootste problemen 
van de 21ste eeuw aanpakken. Een eeuw, waarin we moeten komen tot 
processen en systemen, waarmee we met 10 miljard mensen in balans op Aarde 
kunnen blijven leven. 

BlueCity geeft deze ondernemers een plek, waar ze met elkaar kunnen 
experimenteren en kunnen werken aan de oplossingen voor de 21ste eeuw. 
BlueCity faciliteert hen met divers apparatuur, kennis omtrent ondernemen en 
circulair business case denken en een groot netwerk. Het pand Tropicana geeft 
hen bovendien het podium, waarop voor de wereld zichtbaar wordt, niet alleen 
wat deze grote problemen zijn, maar juist welke oplossingen er zijn.

Dit structuurplan dient ertoe de ontwikkeling van het voormalige Tropicana naar 
het toekomstige BlueCity mogelijk te faciliteren. Dit structuurplan is besproken met 
diverse diensten en afdelingen binnen de gemeente Rotterdam. Met hen hebben 
we gezocht naar een goede structuur waarin duidelijk wordt dat de veiligheid 
van de diverse gebruikers van het gebouw gegarandeerd kan worden, zonder 
daarbij concessies te doen aan de wens tot flexibiliteit omtrent de precieze 
invulling en het gebruik. BlueCity is meer dan een bedrijfs-verzamelgebouw; het is 
een stad op zichzelf, waarin de verschillende functies van een stad samen komen 
en laten zien dat een circulaire economie, waarin er geen afval meer bestaat, 
op stedelijke schaal mogelijk is. Dit structuurplan zal als basis dienen en een 
inkijk bieden in de toekomstige ontwikkeling van het gebouw en de toetsende 
en vergunningverlenende instanties de gelegenheid bieden om met kennis van 
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1. Historie 
de verwachte eindinvulling deelomgevingsvergunningen “bouw” en “in strijd met” 
te toetsen en te verlenen. Na vijf jaar zal Bluecity doorontwikkeld zijn en het 
mogelijk maken een nieuwe invulling te geven aan het huidige bestemmingsplan.

Voormalige functies

Vele generaties kennen het gebouw aan de Maasboulevard 100 als het 
“Subtropisch zwemparadijs Tropicana”. Niet alleen zwommen grootouders daar 
met kleinkinderen, maar ook twintigers en dertigers waren in de discotheek te 
vinden op grote feesten. Het gebouw herbergde ook een wellness deel, en een 
partycentrum. Multifunctioneel vertier, letterlijk en figuurlijk ondersteund door 
ruimten in de kelder / op begane grondniveau aan de Maaszijde, waar de 
installaties voor water en luchtbehandeling zijn gesitueerd. 
Een aantal delen in het gebouw is gedurende de jaren verschillend gebruikt, of is 
er steeds van gedachten veranderd ten aanzien van het beoogde gebruik. Zo 
zijn er (vergunnings-)tekeningen terug te vinden van de voormalige discotheek 
waarop een zwembad is ingetekend, maar ook een parkeergarage. Het ronde 
gebouwdeel, boven de entrée is in gebruik geweest als een draaiend restaurant. 
.De voormalige beauty salon is een fitness ruimte geweest en zo zijn er in de 
periode van hetzwembad ook de nodige mutaties geweest. 

Veranderende eigendomssituaties

Het gebouw is in 1988 opgeleverd, in opdracht van Center Parcs. Na tien jaar 
exploitatie werd Center Parcs overgenomen door een Schotse brouwerij. Deze 
meende dat de expoitatie van een subtropisch zwemparadijs niet meer binnen de 
formule van Center Parcs paste vanwege het ontbreken van verblijfsaccomodatie. 
In 1989 werd het gebouw te koop aangeboden en werd er niet of nauwalijks 
meer geinvesteerd in het onderhouden van het gebouw. In 2003 werd het 
gekocht door Lips Capital Group. Op 29 augustus 2010 sloot het zwembad 
voorgoed haar deuren. Lips Capital Group heeft vele ideeen gehad om het 
gebouw te herontwikkelen, maar nooit het besluit genomen daadwerkelijk te 
investeren in een transformatie. Een aantal ondernemers namen de gok en zijn op 
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2. BlueCity in Rotterdam 
een “anti-kraak basis” delen van het gebouw gaan gebruiken. Terwijl ze dagelijks 
aan het ondernemen waren in het gebouw, is het initiatief van BlueCity ontstaan. 
Al snel sloten andere ondernemers, en een investeerder aan. In oktober 2015 
kocht Stichting ifund het gebouw op de openbare veiling. 

De doelstelling van BlueCity is 100% maatschappelijk van aard. Er zijn geen 
commerciële doelstellingen, anders dan voldoende geld verdienen om te kunnen 
blijven bestaan. De maatschappelijke doelen vallen op zeer veel vakgebieden 
samen met de doelstellingen van de gemeente Rotterdam. BlueCity zet in op 
bio-based en circulaire initiatieven in stad en regio. Er worden samenwerkingen 
opgetuigd en samen met de ondernemers wordt gewerkt aan het sluiten van 
kringlopen en het ontwikkelen van duurzame business modellen. Een van de 
belangrijkste handvatten die worden gehanteerd zijn de 100 omschreven 
innovaties, in het boek “The Blue Economy” van Gunter Pauli, die ook persoonlijk 
betrokken is bij BlueCity. BlueCity is koploper in het aantoonbaar succesvol 
ontwikkelen van business cases geïnspireerd door het gedachtengoed van “The 
Blue Economy” en wil dit breder uitrollen met nieuwe aansluitende initiatieven. 

Daarnaast heeft BlueCity een belangrijke educatieve functie. BlueCity in 
Tropicana wordt een toonaangevende en bruisende plek, waar de innovaties 
niet alleen plaatsvinden maar ook aan het grotere publiek worden getoond. Dit 
zal gebeuren door een goed geregisseerde programmering, maar ook doordat 
het grotere publiek wordt uitgenodigd een kijkje te nemen op het circulaire forum 
(markt en discussieplekken) op de voormalige zwembadvloer. We sluiten aan 
bij het onderwijs, maar prikkelen ook middels eigen opgezette programma’s 
waarmee we onderwerpen aan de kaak stellen en “challengen”.

Voor het bedrijfsleven in Rotterdam ontwikkelt BlueCity zich steeds meer tot 
interessante partij. BlueCity is in staat mee te denken met bedrijfsleven en 
innovatieve oplossingen aan te dragen voor de problemen ten aanzien van o.a. 
reststromen waar vele bedrijven mee kampen. De gemeente is voor BlueCity een 
natuurlijke partner omdat veel afval (reststromen) onder de verantwoordelijkheid 
en competentie van de gemeente vallen (huishoudelijk afval, rioolwater, etc.). Ook 
is de gemeente beleidsmatig een vanzelfsprekende partner, vanwege economie 
(werkgelegenheid, competitieve positie) en duurzaamheid (luchtkwaliteit, bio-
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een deel van het gehele systeem weergegeven.

Waarom in Tropicana

Het hergebruiken van het vervallen pand, is al een duurzame daad op 
zichzelf. Het gebouw leent zich er uitstekend voor om een rijk en gevarieerd 
ecosysteem te huisvesten; deels is het een (stads-)kas (de zwembaddôme met 
haar glazen dak kent een bijzonder klimaat), deels is het een productieplek 
(veel grote, open ruimtes ommuurd met dikke betonnen wanden), een 
evenementenplek (het oude ornament, waar uitstekend kleine congressen en 
evenementen kunnen worden georganiseerd) en de voormalige disco leent 
zich goed voor ondersteunende kantoorfunctie. De typologie en de rijkdom 
van de verschillende karakteristieken van het pand, gelegen direct aan de 
Maas en nabij belangrijke uitvalswegen en OV, maken het uitermate geschikt 
om BlueCity te huisvesten. 

Tropicana is een bijzonder gebouw met klimaateigenschappen die niet vaak 
vertegenwoordigd zijn in één gebouw. Hierdoor is een grote verscheidenheid 
aan functies mogelijk, waaronder: het groeien en kweken van gewassen in de 
koepel, de Stadskas. Het stabiele klimaat in de kelder leent zich goed voor 
diverse biotech-toepassingen, en het rijke uitzicht in de voormalige discotheek 
is de ultime plek voor teambesprekingen en werken in stilte.  Deze diversiteit 
is een uitkomst voor BlueCity, het maakt een duurzaam ecosysteem mogelijk, 
namelijk; meer diversiteit betekent meer aanknopingspunten voor het gebruik 
van elkaars reststromen. Dit alles in een gebouw dat gemaakt is voor een grote 
massa mensen. Hierdoor is het publieke karakter dat BlueCity heeft en krijgt 
gewaarborgd. 

Met (beperkte) ingrepen in het gebouw zijn de diverse kwaliteiten te benutten, 
zonder afbreuk te doen aan de geschiedenis en het oorspronkelijke verhaal 
van het pand. De herinrichting zal altijd een mooie samenhang zijn van de 
originele kwaliteit welke zal worden geüpgrade met moderne, duurzame en  
functionele eigenschappen.

based, circulair). 

Circulair ondernemen | geïnspireerd op de natuur

In de natuur is geen sprake van afval. Kringlopen zijn op elkaar aangesloten en 
vormen één adaptief ecosysteem. Vreemd eigenlijk dat de wijze van produceren 
veelal wordt gekenmerkt door monofunctionaliteit. RotterZwam, een bedrijf dat 
zich reeds een aantal jaren huisvest in Tropicana, laat zien dat dat anders kan. 
Niet alleen produceren zij paddenstoelen op koffiedrab, maar daarbij wordt ook 
mycelium gegenereerd, waar enzymen uit kunnen worden gewonnen dat met 
afvalwater kan worden ge-upgrade tot biofuel. In onderstaande afbeelding is 

Circulair ondernemen (RotterZwam)
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BlueCity en haar netwerk in en rond Rotterdam

Tropicana is een bijzonder icoon, gelegen op een bijzondere locatie. Vele 
Nederlanders kennen het pand, het ligt voor de hand het gebouw weer open 
te stellen voor de maatschappij. De iconische waarde van het pand is goed 
inzetbaar als marketinginstrument. Voor BlueCity is het gebouw een figuurlijk 
podium waarop de diverse ondernemers hun “kunsten” kunnen laten zien aan de 
bezoekers.

BlueCity functioneert niet zonder de Rotterdammer en Rotterdam niet zonder 
BlueCity. In BlueCity worden belangrijke uitvindingen gedaan, doorontwikkeld tot 
schaalbare en haalbare business-cases. Grondstoffen, kennis, expertise en andere 
middelen worden opgehaald uit de stad. Op het moment dat er initiatieven 
worden opgeschaald en zijn uitgegroeid tot volwassen bedrijven is het tijd dat 
die onderneming zijn opschaling elders huisvest en plaats maakt voor nieuwe 

ontwikkelende bedrijven. 
Er zijn goede relaties met onder andere initiatiefnemers in de Merwe4Havens 
waar ondernemingen kunnen worden voortgezet en verder uitgebouwd. 
Ook de ligging van het pand; aan een grote waterweg en belangrijke 
ontsluitingsweg van de stad, biedt vele kansen. Het gebouw kan een bijdrage 
leveren aan het verminderen van fijnstof en CO

2
 en gebruik maken van de 

gematigde temperatuur van de Maas. Met groene gevels en daktuinen zetten 
we CO

2
 om in groen en groenten en experimenteren we met het opvangen 

van fijnstof met planten. Het gebouw als geheel zal een negatieve footprint 
verwezenlijken. 

Stedenlijke context BlueCity (Superuse Studios)
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De ambitieuze visie van BlueCity is geland in gebouwplannen, welke fasegewijs 
tot uitvoering zullen worden gebracht. Dit document dient ertoe u een houvast te 
geven en een raamwerk te schetsen welke omgevingsvergunningsaanvragen u in 
de toekomst van ons kunt verwachten en met name hoe de losse aanvragen zich 
in een geheel tot elkaar verhouden. Dit is van belang om voortdurend de (brand)
veiligheid te waarborgen maar ook om toekomstige deelinvullingen mogelijk te 
maken door het voortdurend adequaat functioneren van het gebouw als totaal. 

In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe het gebouw zich stedenbouwkundig 
verhoudt tot haar omgeving, formuleren wij de toekomstige invulling en komen wij 
tot plannen voor de routing in het gebouw waarbij we een onderscheid maken in 
de delen die openbaar toegankelijk zijn en de delen die dat niet zijn.

Stedenbouwkundige situering en toekomstbeeld

Er is een stevige visie neergelegd voor de transformatie van Tropicana. 
Stedenbouwkundig moet het pand en de directe omgeving goed aansluiten op de 
stedelijke schaal: vergroening van de openbare ruimte langs het Maasparcours 
en een betere programmatische invulling. Van nare plek om te wandelen en fietsen 
naar een prettig, schoon en veilig verblijfsgebied. Het gebouw draagt daaraan 
bij, ook doordat het een publieke functie krijgt; een bijna museale opstelling 
van de innovaties die plaatsvinden, in een kas en parkachtige omgeving. Een 
Rotterdamse “Pakhuis de Zwijger”; de aangewezen plek om kennis dat te maken 
heeft met duurzaamheid op te doen, door te kijken, te horen, te proeven, te 
voelen maar vooral door te testen en te ondernemen. Hier gaan we verder dan 
alleen “lullen”, hier “poetsen” we vooral.
De relatie van binnen met buiten en vice versa is cruciaal voor het optimaal 
functioneren van het concept BlueCity in het gebouw. Van groot belang is dat de 
huidige buitenruimte een facelift krijgt. Niet alleen moet het pand beter worden 
ontsloten voor zowel voetgangers als fietsers, ook het verkeer over het water en 
de weg moet BlueCity goed kunnen bereiken.
Dit laatste pleit voor een aantal ingrepen in de openbare ruimte zoals terug 

te zien is op onderstaande plankaart: het vervangen van de huidige trap nabij 
de brug door een hellingbaan, het vergroenen van het parkeerterrein, met 
een handige laad en los mogelijkheid voor leveranciers, het verlengen van het 
parkeerterrein om het efficiënter te kunnen indelen, te kunnen vergroenen en 
beter te kunnen ontsluiten en beheren, het aanleggen van een steiger voor de 
watertaxi en de waterbusverbinding. 

Ook aan de noordzijde van het gebouw stellen we een aantal maatregelen 
voor: het verplaatsen van de hoofdentree zodat het gebouw beter zichtbaar 
wordt en aansluiting vindt met het Oostplein, het eenduidiger maken van de 
openbare ruimte rondom het gebouw, zodat er ruimte ontstaat voor de entree 
en  fietsers op een prettige manier het gebouw kunnen bereiken en daar kunnen 
fietsparkeren. Tot slot stellen we voor de ventweg naast de Maasboulevard 
logischer te laten aansluiten op de Maasboulevard door deze te veranderen 
in een éénrichtingsweg tot een nieuw te maken inrit ter hoogte van kruising 
Maasboulevard  Willem Ruyslaan. Hierdoor wordt de opstelruimte op de 
maasboulevard beperkt en kan het profiel van de ventweg worden geknepen. Dit 
komt ten goede van het langzaam verkeer en verhoogt de attractiviteit van de 
openbare ruimte. 

3. BlueCity | van visie naar realisatie

Hellingbaan als verbinding tussen Maasboulevard en kade 
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BlueCity
Situatie plattegrond
schaal 1:1000
17-11-2016

Plankaart BlueCity



Structuurvisie BlueCity 
1. Opening van de Koepel als nieuwe publieks toegang BlueCity, 
2. Herinrichting van het voetgangersgebied Maasboulevard. 
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De Publieke Koepel verbinden met de kade

Productief groen en innovaties op dak en gevel

Hellingbaan als verbinding tussen niveaus

Gevelbeeld en buitenruimte Maaskade
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Functionele gebouwindeling

Het gebouw zal zodanig worden ingericht dat ondernemers maximaal worden 
gefaciliteerd oplossingen aan te dragen voor de grote uitdagingen van de 21ste 
eeuw. Er kan worden ontworpen, demo’s worden gebouwd, getest. Hiertoe zal 
er een productieruimte worden ingericht waar zowel low-tech als high-tech 
voorzieningen zullen worden geplaatst die door ondernemers (in maar ook buiten 
het pand) kunnen worden gebruikt. Er zijn donkere en lichte productieruimtes 
beschikbaar, met verschillende afwerkingsniveau’s, van steriele ruimtes tot een 
houtwerkplaats. 

Daarnaast zal er een gebouwdeel worden ingericht met een kantoor- en 
bijeenkomstfunctie. Hierin kunnen ondernemers zich als bedrijf permanent 
huisvesten maar ook het huren van flexwerkplekken, stilteruimtes en overleg 
ruimtes zal tot de mogelijkheden behoren. Van alle huurders en gebruikers 
van het gebouw (met uitzondering van de bezoekers) wordt verwacht dat 
zij een actieve bijdrage leveren aan het concept van BlueCity. Dat betekent 
dat zij een duurzame onderneming moeten hebben of dat op korte termijn 
worden. Dit is een absolute vereiste: BlueCity wordt dus niet een willekeurig 
bedrijfsverzamelgebouw.
Er  zal worden gestuurd op een optimaal metabolisme van het gebouw; 
dat betekent dat de stromen die het gebouw in gaan zodanig worden 
geoptimaliseerd dat zo weinig mogelijk reststromen het gebouw weer verlaten. Dat geldt voor vele stromen zoals: energie, water, materiaal, kennis, geld, etc.

De planontwikkeling van de transformatie van Tropicana vindt fasegewijs plaats. 
De geformuleerde visie met de bijbehorende uitgangspunten zoals in de vorige 
paragraaf geschetst zullen uiteindelijk landen in een dynamisch ontwerp van het 
gebouw. Dit document laat de stip op de horizon zien.
Functie volgt al aanwezige eigenschap van het gebouwdeel.
Het gebouw laat zich logischerwijs opdelen in een vijftal gebouwdelen in vier 
lagen (kelder / maaiveld, begane grond, eerste verdieping en het dak), zoals u 
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openbaar

Semi openbaar

privé
Adressen in de kelder ontsloten via de nieuwe 
publieke toegang in de koepel

Van kelder tot dak een publieke route met 
daaraan bedrijfsruimte (privé) gekoppeld 

De voormalige disco als plek voor samenwerking tussen 
tijdelijke en permanente ondernemers van BlueCity. 

Domeinen |  Toegankelijkheid 
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A.1.A.001 Appartement  448 m2

Totaal Gewricht 333,4 m2

Totaal Aloha 605 m2

D.1.K.002 Kantoorruimte 42,17 m2

D.1.K.003 Kantoorruimte 256,5 m2

A.1.A.002 Appartement (buiten) 157 m2

Evenement. Flex. r.

K.0.E.002 40,4 m2Evenement. Flex. r.

K.0.E.002 7,8 m2Evenement. Flex. r.
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Legenda

Begrenzing inmeet-gebied

Domeinen | Toegankelijkheid  

K.-1.W. 005

42,4 m2

K.-1.W. 007

11,02 m2

K.-1.W. 008

11,1 m2

st
ee

l s
he

lf 
40

*5
00

steel shelf 40*500

st
ee

l s
he

lf 
40

*5
00

st
ee

l s
he

lf 
40

*5
00

Schuurmachine

steel shelf 40*500

steel shelf 40*500

steel shelf 40*500

steel shelf 40*500

Extra grote en hoge deur
(+/- 4m)

K.-1.W.013
15,1 m2

K.-1.W. 016

23.2 m2

F.-1.W. 017

23.3 m2

K.-1.V. 008

40.8 m2

K.-1.W. 002

56,7 m2

K.-1.V. 004

178,7 m2

A.-1.W.005

7 m2

A.-1.W.004

6,7 m2

A.-1.W.008

22,2 m2

D.-1.K.004

36 m2

D.-1.O.001

16,85 m2

D.-1.V.002

124,4 m2

D.-1.V.001

19 m2

D.-1.K.002

20,20 m2

D.-1.K.003

40,69 m2

D.-1.P.002

6,4 m2

D.-1.T.002
4,6 m2

D.-1.K.006

90,3 m2

D.-1.K.007

118,50 m2

G.-1.K.002

50,50 m2

G.-1.K.003

21,61 m2

F.-1.T.001

11 m2

F.-1.V.001

123,9m2

Kelder Flank

F.-1.O.001
13 m2

F.-1.K.001
15 m2

F.-1.K.002
27,5 m2

F.-1.F.001
12,9 m2

K.-1.V. 005

67,8 m2

K.-1.W. 015

161,4 m2

K.-1.W. 021-2

114 m2

K.-1.W. 004

70,3 m2

K.-1.M. 001

16,6 m2

K.-1.K. 001

12,2 m2 K.-1.K. 002

12,5 m2

K.-1.K. 003

11,7 m2

K.-1.W. 011

15,1 m2 K.-1.T. 002

7,9 m2

K.-1.O. 001

16,7 m2

Kelder Koepel

A.-1.W.006

25,9 m2

A.-1.W.003
2 m2

F.-1.L.002

131,8 m2

K.-1.B. 001

276,93 m2

K.-1.V. 003

70,8 m2

K.-1.W. 006

44,8 m2

A.-1.W. 001

19 m2

VA.-1.W.001

137,02 m2

A.-1.W.002

9,5 m2

A.-1.W.007

7,4 m2

VA.-1.W.002

176,6 m2

A.-1.W.009

26,4 m2

VA.-1.W.004

121,4 m2

Kelder Aloha

lift
lift

F.-1.M.001
30 m2

D.-1.K.001

52,82 m2

D.-1.K.005

116 m2

G.-1.K.001

38,31 m2

G.-1.O.001

17,54 m2

G.-1.V.002

52,4 m2

G.-1.V.003

77,8 m2

F.-1.L.001

283,47 m2

F.-1.A.001

40,6 m2

Kelder

D.-1.V.002 Verkeersruimte

D.-1.K.001 Kantoorruimte

124,40 m2

D.-1.K.003 Kantoorruimte 40,69 m2
D.-1.K.004 Kantoorruimte 36 m2

D.-1.K.002 Kantoorruimte 20,20 m2
52,82 m2

Kelder Gewricht

G.-1.K.003 Kantoorruimte 21,61 m2

Totaal Disko 687,76 m2

G.-1.O.001 Opslagruimte
G.-1.K.001 Kantoorruimte 38,31 m2

Totaal Gewricht 263,76 m2

F.-1.V.001 Verkeersruimte

F.-1.M.001 Messruimte

183,9 m2

F.-1.O.001 Opslagruimte 13 m2

F.-1.L.001
F.-1.L.002

234,7 m2

30 m2

D.-1.T.001 4,6 m2

G.-1.K.002 Kantoorruimte 50,50 m2

F.-1.K.001 Kantoorruimte

F.-1.T.001 Toiletruimte
F.-1.A.001 Aula / Bijeenkomstruimte 40,6 m2

11 m2

131,8 m2

15 m2

Totaal Flank 700,4 m2

F.-1.K.002 Kantoorruimte 27,5 m2

F.-1.F.001 Flow cabin 12,9 m2

17,54 m2

D.-1.K.005 Kantoorruimte 116   m2
D.-1.K.006 Kantoorruimte 90,3 m2
D.-1.K.007 Kantoorruimte 118,5 m2

D.-1.O.001 Opslagruimte 16,85 m2
D.-1.P.001 Pantry 6,4 m2

D.-1.V.003 Verkeersruimte 42 m2

K.-1.V. 003

31,7 m2

K.-1.V. 002

51,07 m2

K.-1.V.001 Verkeersruimte

K.-1.W.001 Werkruimte

117,3 m2

K.-1.W.003 73,4 m2
K.-1.W.004 70,3 m2

K.-1.W.002 56,7 m2
59,4 m2

K.-1.W.005 42,4 m2
K.-1.W.006 44,8 m2
K.-1.W.007 11,02 m2
K.-1.W.008 11,1 m2

K.-1.O.001 Opslagruimte 16,7 m2

K.-1.B.001 Water Bassin 307,7 m2

K.-1.V.002 Verkeersruimte 66,4 m2

K.-1.W.009 10m2
K.-1.W.010 6,1 m2
K.-1.W.011 15,1 m2
K.-1.W.012 6,8 m2

K.-1.M.001 Mess 16,6 m2

K.-1.V.003 Verkeersruimte 70,8 m2

K.-1.W.013 15,1 m2
K.-1.W.014 13 m2
K.-1.W.015 161,4 m2
K.-1.W.016 23,2 m2
K.-1.W.017 23,3 m2
K.-1.W.018 34,5 m2
K.-1.W.019 46 m2

Totaal Koepel 2.266,52 m2

K.-1.W.020 103m2
K.-1.W.021 299 m2

K.-1.V.004 Verkeersruimte 178,7 m2

Toiletruimte

Labruimte
Labruimte

K.-1.W. 009

10 m2 K.-1.W. 010

6,1 m2

K.-1.W. 014

13 m2

Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte

K.-1.K.003 Kantoorruimte 11,7 m2
K.-1.K.002 Kantoorruimte 12,5 m2

K.-1.T.001 Toiletruimte 43,6 m2

K.-1.K.001 Kantoorruimte 12,2  m2

K.-1.V.005 Verkeersruimte 67,8 m2
K.-1.V.006 Verkeersruimte 46,9 m2

A.-1.W.001

137,0 m2
176,6 m2
173,6 m2

121,4 m2

819 m2
9,5 m2

2 m2

169 m2
22,2 m2

25,9 m2
7,4  m2

6,7 m2
7 m2

A.-1.W.002
A.-1.W.003
A.-1.W.004
A.-1.W.005
A.-1.W.006
A.-1.W.007
A.-1.W.008
A.-1.W.009

VA.-1.W.002
VA.-1.W.002
VA.-1.W.004

Totaal Aloha 99,8 m2

Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte

Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte

Werkruimte

Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte

VA.-1.W.001

G.-1.V.001

5,6 m2

G.-1.V.001 Verkeersruimte 5.6 m2

D.-1.V.001 Verkeersruimte 19 m2

G.-1.V.002 Verkeersruimte 52,4 m2K.-1.O.002 Opslagruimte 2 m2

K.-1.M. 002

11,8 m2

K.-1.M.002 Mess 11,8 m2

K.-1.W. 012

6,8 m2

+3400

K.-1.W. 001

59,4 m2

K.-1.W. 018

34,5 m2

K.-1.W. 020

103 m2

K.-1.W. 003

73,4 m2

K.-1.T. 001

43,6 m2
VA.-1.V. 001

42,4 m2

K.-1.V. 001

117,3 m2

K.-1.V. 002

66,4 m2

D.-1.V.003

42 m2

K.-1.V. 007

178,7 m2

K.-1.V. 008

10 m2

Kelder Voormalig Aloha

Totaal Voormalig Aloha 651 m2

VA.-1.V.001 Verkeersruimte 42,4 m2

K.-1.V.007 Verkeersruimte 178,7 m2

K.-1.T.002 Toiletruimte 7,9 m2

K.-1.O. 002
2 m2

G.-1.V.003 Verkeersruimte 77,8 m2

K.-1.W. 021-1

92 m2

K.-1.W. 021-1

92 m2

VA.-1.W.003

173,6 m2

BLUECITY 
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lift

+560

G.0.T.001

18 m2

F.0.T.001

2,9 m2

F.0.O.001

32,5 m2

F.0.V.001

26,3 m2

F.0.E.001

47 m2

K.0.E.003

22,78 m2

lift

Vide

D.0.G.003

71,54 m2

lift

D.0.V.001

106m2

D.0.K.001

146,5 m2

D.0.K.002

144,4 m2

D.0.G.002

88 m2

G.0.V.001

76,8 m2

G.0.V. 002

27 m2

G.0.K.001

9 m2

G.0.M.001

47 m2

D.0.G.001

134,7 m2

G.0.T.001

18 m2

D.0.T.001

26 m2

F.0.V.002

339 m2

F.0.E.001

47 m2

F.0.E.007

251 m2

K.0.E.004

625 m2

K.0.E.005

63,55 m2

K.0.E.006

49,43 m2

K.0.E.002

23,56 m2

K.0.E.001

132,8 m2

K.0.T.002

8 m2

K.0.T.001

6,7 m2

A.0.R. 006

44,7 m2

A.0.R. 008

138,2 m2

A.0.R. 009

192,2 m2

A.0.R. 007

174 m2

A.0.R. 010

77.2 m2

A.0.R. 011

34,8 m2

F.0.E.002

37 m2

F.0.E.003

11,2 m2

K.0.K.004

31 m2

K.0.K.003

21,5 m2

K.0.K.001

6,8 m2
K.0.K.002

5,6 m2

K.0.V.001

26,7 m2

K.0.K.005

6,5 m2

K.0.K.006

6,5 m2

K.0.V.002

267,7 m2

K.0.E.007

63 m2

Begane grond

K.0.V.001 Verkeersruimte 26,7 m2

63,55 m2

K.0.E.001 132,8 m2

625,1 m2

K.0.K.004 Kantoorruimte

K.0.T.002 Toiletruimte 8 m2

23,56 m2

31 m2

Totaal Koepel 1.385,92 m2

22,78 m2

Evenement. Flex. ruimte

K.0.T.001 Toiletruimte 6,7 m2

K.0.E.002 Evenement. Flex. ruimte

K.0.E.003 Evenement. Flex. ruimte

K.0.E.004 Evenement. Flex. ruimte

K.0.E.005 Evenement. Flex. ruimte

49,43 m2K.0.E.006 Evenement. Flex. ruimte

K.0.K.003 Kantoorruimte 21,5 m2

K.0.K.005 Kantoorruimte 6,5 m2

K.0.V.002 Verkeersruimte 267,7m2

K.0.K.002 Kantoorruimte 5,6 m2

K.0.K.001 Kantoorruimte 6,8 m2

K.0.K.005 Kantoorruimte 6,5 m2

A.0.R.001 Restaurantruimte 289,4 m2

77,2 m2

34,8 m2

35,9 m2

192,2 m2

36 m2

138,2 m2

174 m2

134,8 m2

44,7 m2

A.0.R.002 Restaurantruimte

A.0.R.003

A.0.R.004

A.0.R.005 Restaurantruimte

A.0.R.006 Restaurantruimte

A.0.R.007 Restaurantruimte

A.0.R.008 Restaurantruimte

A.0.R.009 Restaurantruimte

A.0.R.010 Restaurantruimte

A.0.R.011 Restaurantruimte

Totaal Aloha 1214,7 m2

Begane grond

38,3 m2

Restaurantruimte

Restaurantruimte

Begane grond

F.0.V.001 Verkeersruimte

F.0.T.001 Toiletruimte

26,3 m2

F.0.E.003 Evenementruimte

F.0.K.001 Kantoorruimte

11,2 m2

26,7 m2

Totaal Flank 856,7 m2

2,9 m2

F.0.O.002 Opslagruimtes 32,5 m2

F.0.E.002 Evenementruimte 37 m2

F.0.E.001 Evenementruimte 47 m2

F.0.E.004 Evenementruimte 6,3 m2

Begane grond

G.0.V.001 Verkeersruimte

G.0.K.001 Kantoorruimte

76,8 m2

G.0.M.001 Meeting room 47 m2

9 m2

G.0.V.002 Verkeersruimte 27 m2

Totaal Gewricht 177,8 m2

G.0.T.001 Toiletruimte 18 m2

Begane grond

D.0.V.001 Verkeersruimte

D.0.G.001 Gemeenschapsruimte

106 m2

D.0.K.001 Kantoorruimte 146,5 m2

D.0.K.002 Kantoorruimte 144,4 m2

D.0.G.003 Gemeenschapsruimte 88 m2

134,7 m2

Totaal Disko 739,54 m2

D.0.T.001 Toiletruimtes 26 m2

D.0.T.002 Toilet 5,3 m2

D.0.G.002 Gemeenschapsruimte 71,54 m2

A.0.R. 001

289,4 m2

A.0.T. 001

19,2 m2

A.0.R. 002

35.9 m2

A.0.R. 003

36 m2

A.0.R. 005

134.8 m2

A.0.R. 004

38,3 m2

A.0.T.001 Toiletruimte 19,2 m2

K.0.E.000

18,8 m2

K.0.E.000 18,8 m2Evenement. Flex. ruimte

63 m2K.0.E.007 Evenement. Flex. ruimte

F.0.E.004

6,3 m2

F.0.E.005

27,6 m2
F.0.E.006

49,2 m2

F.0.V.002 Verkeersruimte 339 m2

F.0.E.005 Evenementruimte 27,6 m2

F.0.E.006 Evenementruimte 49,3 m2

F.0.E.007 Evenementruimte 251 m2

D.0.T.002

5,3 m2

D.0.T.003

2,8 m2

D.0.T.004

14,3 m2

D.0.T.003 Toilet 2,8 m2

D.0.T.004 Toiletruimtes 14,3 m2

F.0.K.001

26,7 m2
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Legenda

Begrenzing inmeet-gebied

Dak

Begane grond (Aloha, Koepel, Disko)

Eerste verdieping

Maasniveau (kelder)

Openbaar

Semi openbaar

Privé
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Structuurvisie BlueCity 

K.-1.W. 005

42,4 m2

K.-1.W. 007

11,02 m2

K.-1.W. 008

11,1 m2

st
ee
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he

lf 
40

*5
00

steel shelf 40*500

st
ee

l s
he

lf 
40

*5
00

st
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*5
00

Schuurmachine

steel shelf 40*500

steel shelf 40*500

steel shelf 40*500

steel shelf 40*500

Extra grote en hoge deur
(+/- 4m)

K.-1.W.013
15,1 m2

K.-1.W. 016

23.2 m2

F.-1.W. 017

23.3 m2

K.-1.V. 008

40.8 m2

K.-1.W. 002

56,7 m2

K.-1.V. 004

178,7 m2

A.-1.W.005

7 m2

A.-1.W.004

6,7 m2

A.-1.W.008

22,2 m2

D.-1.K.004

36 m2

D.-1.O.001

16,85 m2

D.-1.V.002

124,4 m2

D.-1.V.001

19 m2

D.-1.K.002

20,20 m2

D.-1.K.003

40,69 m2

D.-1.P.002

6,4 m2

D.-1.T.002
4,6 m2

D.-1.K.006

90,3 m2

D.-1.K.007

118,50 m2

G.-1.K.002

50,50 m2

G.-1.K.003

21,61 m2

F.-1.T.001

11 m2

F.-1.V.001

123,9m2

Kelder Flank

F.-1.O.001
13 m2

F.-1.K.001
15 m2

F.-1.K.002
27,5 m2

F.-1.F.001
12,9 m2

K.-1.V. 005

67,8 m2

K.-1.W. 015

161,4 m2

K.-1.W. 021-2

114 m2

K.-1.W. 004

70,3 m2

K.-1.M. 001

16,6 m2

K.-1.K. 001

12,2 m2 K.-1.K. 002

12,5 m2

K.-1.K. 003

11,7 m2

K.-1.W. 011

15,1 m2 K.-1.T. 002

7,9 m2

K.-1.O. 001

16,7 m2

Kelder Koepel

A.-1.W.006

25,9 m2

A.-1.W.003
2 m2

F.-1.L.002

131,8 m2

K.-1.B. 001

276,93 m2

K.-1.V. 003

70,8 m2

K.-1.W. 006

44,8 m2

A.-1.W. 001

19 m2

VA.-1.W.001

137,02 m2

A.-1.W.002

9,5 m2

A.-1.W.007

7,4 m2

VA.-1.W.002

176,6 m2

A.-1.W.009

26,4 m2

VA.-1.W.004

121,4 m2

Kelder Aloha

lift
lift

F.-1.M.001
30 m2

D.-1.K.001

52,82 m2

D.-1.K.005

116 m2

G.-1.K.001

38,31 m2

G.-1.O.001

17,54 m2

G.-1.V.002

52,4 m2

G.-1.V.003

77,8 m2

F.-1.L.001

283,47 m2

F.-1.A.001

40,6 m2

Kelder

D.-1.V.002 Verkeersruimte

D.-1.K.001 Kantoorruimte

124,40 m2

D.-1.K.003 Kantoorruimte 40,69 m2
D.-1.K.004 Kantoorruimte 36 m2

D.-1.K.002 Kantoorruimte 20,20 m2
52,82 m2

Kelder Gewricht

G.-1.K.003 Kantoorruimte 21,61 m2

Totaal Disko 687,76 m2

G.-1.O.001 Opslagruimte
G.-1.K.001 Kantoorruimte 38,31 m2

Totaal Gewricht 263,76 m2

F.-1.V.001 Verkeersruimte

F.-1.M.001 Messruimte

183,9 m2

F.-1.O.001 Opslagruimte 13 m2

F.-1.L.001
F.-1.L.002

234,7 m2

30 m2

D.-1.T.001 4,6 m2

G.-1.K.002 Kantoorruimte 50,50 m2

F.-1.K.001 Kantoorruimte

F.-1.T.001 Toiletruimte
F.-1.A.001 Aula / Bijeenkomstruimte 40,6 m2

11 m2

131,8 m2

15 m2

Totaal Flank 700,4 m2

F.-1.K.002 Kantoorruimte 27,5 m2

F.-1.F.001 Flow cabin 12,9 m2

17,54 m2

D.-1.K.005 Kantoorruimte 116   m2
D.-1.K.006 Kantoorruimte 90,3 m2
D.-1.K.007 Kantoorruimte 118,5 m2

D.-1.O.001 Opslagruimte 16,85 m2
D.-1.P.001 Pantry 6,4 m2

D.-1.V.003 Verkeersruimte 42 m2

K.-1.V. 003

31,7 m2

K.-1.V. 002

51,07 m2

K.-1.V.001 Verkeersruimte

K.-1.W.001 Werkruimte

117,3 m2

K.-1.W.003 73,4 m2
K.-1.W.004 70,3 m2

K.-1.W.002 56,7 m2
59,4 m2

K.-1.W.005 42,4 m2
K.-1.W.006 44,8 m2
K.-1.W.007 11,02 m2
K.-1.W.008 11,1 m2

K.-1.O.001 Opslagruimte 16,7 m2

K.-1.B.001 Water Bassin 307,7 m2

K.-1.V.002 Verkeersruimte 66,4 m2

K.-1.W.009 10m2
K.-1.W.010 6,1 m2
K.-1.W.011 15,1 m2
K.-1.W.012 6,8 m2

K.-1.M.001 Mess 16,6 m2

K.-1.V.003 Verkeersruimte 70,8 m2

K.-1.W.013 15,1 m2
K.-1.W.014 13 m2
K.-1.W.015 161,4 m2
K.-1.W.016 23,2 m2
K.-1.W.017 23,3 m2
K.-1.W.018 34,5 m2
K.-1.W.019 46 m2

Totaal Koepel 2.266,52 m2

K.-1.W.020 103m2
K.-1.W.021 299 m2

K.-1.V.004 Verkeersruimte 178,7 m2

Toiletruimte

Labruimte
Labruimte

K.-1.W. 009

10 m2 K.-1.W. 010

6,1 m2

K.-1.W. 014

13 m2

Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte

K.-1.K.003 Kantoorruimte 11,7 m2
K.-1.K.002 Kantoorruimte 12,5 m2

K.-1.T.001 Toiletruimte 43,6 m2

K.-1.K.001 Kantoorruimte 12,2  m2

K.-1.V.005 Verkeersruimte 67,8 m2
K.-1.V.006 Verkeersruimte 46,9 m2

A.-1.W.001

137,0 m2
176,6 m2
173,6 m2

121,4 m2

819 m2
9,5 m2

2 m2

169 m2
22,2 m2

25,9 m2
7,4  m2

6,7 m2
7 m2

A.-1.W.002
A.-1.W.003
A.-1.W.004
A.-1.W.005
A.-1.W.006
A.-1.W.007
A.-1.W.008
A.-1.W.009

VA.-1.W.002
VA.-1.W.002
VA.-1.W.004

Totaal Aloha 99,8 m2

Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte

Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte

Werkruimte

Werkruimte
Werkruimte
Werkruimte

VA.-1.W.001

G.-1.V.001

5,6 m2

G.-1.V.001 Verkeersruimte 5.6 m2

D.-1.V.001 Verkeersruimte 19 m2

G.-1.V.002 Verkeersruimte 52,4 m2K.-1.O.002 Opslagruimte 2 m2

K.-1.M. 002

11,8 m2

K.-1.M.002 Mess 11,8 m2

K.-1.W. 012

6,8 m2

+3400

K.-1.W. 001

59,4 m2

K.-1.W. 018

34,5 m2

K.-1.W. 020

103 m2

K.-1.W. 003

73,4 m2

K.-1.T. 001

43,6 m2
VA.-1.V. 001

42,4 m2

K.-1.V. 001

117,3 m2

K.-1.V. 002

66,4 m2

D.-1.V.003

42 m2

K.-1.V. 007

178,7 m2

K.-1.V. 008

10 m2

Kelder Voormalig Aloha

Totaal Voormalig Aloha 651 m2

VA.-1.V.001 Verkeersruimte 42,4 m2

K.-1.V.007 Verkeersruimte 178,7 m2

K.-1.T.002 Toiletruimte 7,9 m2

K.-1.O. 002
2 m2

G.-1.V.003 Verkeersruimte 77,8 m2

K.-1.W. 021-1

92 m2

K.-1.W. 021-1

92 m2

VA.-1.W.003

173,6 m2

BLUECITY 
KELDER (MAAS NIVEAU) PROGRAMMATISCHE INDELING

NIEUWE TEKENING VANUIT DE 3D scan

1:100  10-02-2017

TECHNISCHE RUIMTE
ONBRUIKBARE RUIMTE

TOILET RUIMTE

STUDIO (WERK/OVERLEGPLEK MET KLEINESCHALIGE WERKPLAATS)
STUDIO (WERK/OVERLEG PLEK)

STUDIO (KLEINESCHALIGE WERKPLAATS ZOALS KWEEKRUIMTES, )

HORECA
VERKEERS RUIMTE

KEUKEN

MAKERSPACE
PRESENTATIE/WORKSHOP RUIMTEWONING
FLEXPLEKKEN 
BLUECITYSHOP

ziet in de exploded view hier boven.

De kelderverdieping, 
(Maasniveau) bevindt zich op het gelijke niveau met de kade aan de Maas. 
Deze verdieping staat voornamelijk in het teken van bijeenkomen en produceren 
(industrie en lichte industriefunctie). Kern van BlueCity is dat de productieprocessen 
en de innovatie zichtbaar worden gemaakt voor het publiek. Dat betekent dat 
in grote delen van het gebouw de productieruimten ook toegankelijk zijn voor 
het publiek en de grotere verkeersruimte daarmee ook een bijeenkomstfunctie 
krijgen, daar waar de wet- en regelgeving dat zal toestaan.

Begane grond, 
laat de laag van het pand zien, waar je vanaf de Maasboulevardzijde het 
gebouw op dat niveau betreedt. De begane grond zal een gemengder gebruik 
kennen: horeca (de huidige Aloha Bar), kantoor (bureaufuncties voor “blauwe 
ondernemers) met (flex-)werkplekken, overlegplekken, stilteplekken en afsluitbare 
units. De functie kantoor zal uitsluitend ter ondersteuning zijn van het concept. 
Mensen die gebruiken willen maken van kantoor of productieplekken in BlueCity 
zijn aantoonbaar circulaire ondernemingen. BlueCity is dus veel meer dan een 
bedrijfsverzamelgebouw.
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lift

+560

G.0.T.001

18 m2

F.0.T.001

2,9 m2

F.0.O.001

32,5 m2

F.0.V.001

26,3 m2

F.0.E.001

47 m2

K.0.E.003

22,78 m2

lift

Vide

D.0.G.003

71,54 m2

lift

D.0.V.001

106m2

D.0.K.001

146,5 m2

D.0.K.002

144,4 m2

D.0.G.002

88 m2

G.0.V.001

76,8 m2

G.0.V. 002

27 m2

G.0.K.001

9 m2

G.0.M.001

47 m2

D.0.G.001

134,7 m2

G.0.T.001

18 m2

D.0.T.001

26 m2

F.0.V.002

339 m2

F.0.E.001

47 m2

F.0.E.007

251 m2

K.0.E.004

625 m2

K.0.E.005

63,55 m2

K.0.E.006

49,43 m2

K.0.E.002

23,56 m2

K.0.E.001

132,8 m2

K.0.T.002

8 m2

K.0.T.001

6,7 m2

A.0.R. 006

44,7 m2

A.0.R. 008

138,2 m2

A.0.R. 009

192,2 m2

A.0.R. 007

174 m2

A.0.R. 010

77.2 m2

A.0.R. 011

34,8 m2

F.0.E.002

37 m2

F.0.E.003

11,2 m2

K.0.K.004

31 m2

K.0.K.003

21,5 m2

K.0.K.001

6,8 m2
K.0.K.002

5,6 m2

K.0.V.001

26,7 m2

K.0.K.005

6,5 m2

K.0.K.006

6,5 m2

K.0.V.002

267,7 m2

K.0.E.007

63 m2

Begane grond

K.0.V.001 Verkeersruimte 26,7 m2

63,55 m2

K.0.E.001 132,8 m2

625,1 m2

K.0.K.004 Kantoorruimte

K.0.T.002 Toiletruimte 8 m2

23,56 m2

31 m2

Totaal Koepel 1.385,92 m2

22,78 m2

Evenement. Flex. ruimte

K.0.T.001 Toiletruimte 6,7 m2

K.0.E.002 Evenement. Flex. ruimte

K.0.E.003 Evenement. Flex. ruimte

K.0.E.004 Evenement. Flex. ruimte

K.0.E.005 Evenement. Flex. ruimte

49,43 m2K.0.E.006 Evenement. Flex. ruimte

K.0.K.003 Kantoorruimte 21,5 m2

K.0.K.005 Kantoorruimte 6,5 m2

K.0.V.002 Verkeersruimte 267,7m2

K.0.K.002 Kantoorruimte 5,6 m2

K.0.K.001 Kantoorruimte 6,8 m2

K.0.K.005 Kantoorruimte 6,5 m2

A.0.R.001 Restaurantruimte 289,4 m2

77,2 m2

34,8 m2

35,9 m2

192,2 m2

36 m2

138,2 m2

174 m2

134,8 m2

44,7 m2

A.0.R.002 Restaurantruimte

A.0.R.003

A.0.R.004

A.0.R.005 Restaurantruimte

A.0.R.006 Restaurantruimte

A.0.R.007 Restaurantruimte

A.0.R.008 Restaurantruimte

A.0.R.009 Restaurantruimte

A.0.R.010 Restaurantruimte

A.0.R.011 Restaurantruimte

Totaal Aloha 1214,7 m2

Begane grond

38,3 m2

Restaurantruimte

Restaurantruimte

Begane grond

F.0.V.001 Verkeersruimte

F.0.T.001 Toiletruimte

26,3 m2

F.0.E.003 Evenementruimte

F.0.K.001 Kantoorruimte

11,2 m2

26,7 m2

Totaal Flank 856,7 m2

2,9 m2

F.0.O.002 Opslagruimtes 32,5 m2

F.0.E.002 Evenementruimte 37 m2

F.0.E.001 Evenementruimte 47 m2

F.0.E.004 Evenementruimte 6,3 m2

Begane grond

G.0.V.001 Verkeersruimte

G.0.K.001 Kantoorruimte

76,8 m2

G.0.M.001 Meeting room 47 m2

9 m2

G.0.V.002 Verkeersruimte 27 m2

Totaal Gewricht 177,8 m2

G.0.T.001 Toiletruimte 18 m2

Begane grond

D.0.V.001 Verkeersruimte

D.0.G.001 Gemeenschapsruimte

106 m2

D.0.K.001 Kantoorruimte 146,5 m2

D.0.K.002 Kantoorruimte 144,4 m2

D.0.G.003 Gemeenschapsruimte 88 m2

134,7 m2

Totaal Disko 739,54 m2

D.0.T.001 Toiletruimtes 26 m2

D.0.T.002 Toilet 5,3 m2

D.0.G.002 Gemeenschapsruimte 71,54 m2

A.0.R. 001

289,4 m2

A.0.T. 001

19,2 m2

A.0.R. 002

35.9 m2

A.0.R. 003

36 m2

A.0.R. 005

134.8 m2

A.0.R. 004

38,3 m2

A.0.T.001 Toiletruimte 19,2 m2

K.0.E.000

18,8 m2

K.0.E.000 18,8 m2Evenement. Flex. ruimte

63 m2K.0.E.007 Evenement. Flex. ruimte

F.0.E.004

6,3 m2

F.0.E.005

27,6 m2
F.0.E.006

49,2 m2

F.0.V.002 Verkeersruimte 339 m2

F.0.E.005 Evenementruimte 27,6 m2

F.0.E.006 Evenementruimte 49,3 m2

F.0.E.007 Evenementruimte 251 m2

D.0.T.002

5,3 m2

D.0.T.003

2,8 m2

D.0.T.004

14,3 m2

D.0.T.003 Toilet 2,8 m2

D.0.T.004 Toiletruimtes 14,3 m2

F.0.K.001

26,7 m2

BLUECITY 

BEGANE GROND (MAASBOULEVARD NIVEAU)

NIEUWE TEKENING VANUIT DE 3D scan

1:100  09-09-2016

Legenda

Begrenzing inmeet-gebied

TECHNISCHE RUIMTE

ONBRUIKBARE RUIMTE

TOILET RUIMTE

STUDIO (WERK/OVERLEGPLEK MET KLEINESCHALIGE WERKPLAATS)

STUDIO (WERK/OVERLEG PLEK)

STUDIO (KLEINESCHALIGE WERKPLAATS ZOALS KWEEKRUIMTES, )

HORECA

VERKEERS RUIMTE

KEUKEN

MAKERSPACE

PRESENTATIE/WORKSHOP RUIMTEWONING

FLEXPLEKKEN 

BLUECITYSHOP

Bij de entree ruimte van de voormalige hoofdentree van het zwembad zal in 
de toekomst een shop ontstaan waar de producten die worden geproduceerd 
in BlueCity te koop zijn voor bezoekers. Het gaat hierbij dus om producten die 
specifiek zijn en niet of nauwelijks elders worden aangeboden. De winkelfunctie is 
derhalve ondersteunend aan het concept van BlueCity.

De vloer van de zwembaddôme zal voornamelijk in het teken staan van 
bijeenkomst functie en lichte industrie. Hier zal een museale achtige opstelling 

te zien zijn van de laatste innovaties, doorspekt met een stadskas-achtige 
inrichting met opstellingen van installaties, paviljoens en gewassen. Er ontstaat 
een “blauwe stad route” waarin bezoekers aan de hand genomen worden en 
tussen de stellages leren van de principes van bluecity, circulair ondernemen en 
innovaties. Hier en daar, zullen, op geschikte plekken (bijvoorbeeld de voormalige 
bubbelbaden) vergader- en verblijfsplekken worden gemaakt. Het leeuwe deel 
van de invulling van de vloer van het voormalige grote bad zal verplaatsbaar en 
modulair worden ingevuld, zodat een of tweemaal per jaar de vloer ook geschikt 
kan worden gemaakt voor bijeenkomen op grotere schaal voor specifiek en 
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G.1.C.001

333,4m2

D.1.G.001

131,63m2

D.1.T.002

13,5 m2

D.1.K.003

256,5 m2

12m2

D.1.K.002

42,17m2

D.1.T.001

17,4 m2

D.1.K.001

84,88m2

D.1.V.002

7,6m2

A.1.R. 001

 448 m2

A.1.R. 002

157 m2

D.1.V.001

17,8 m2

D.1.O.001

1e verdieping

D.1.V.001 Verkeersruimte 17,8 m2

D.1.G.001 Gemeenschapsruimte 131,63 m2

D.1.K.001 Kantoorruimte 84,88 m2

1e verdieping

G.1.C.001 Congresruimte 333,4 m2

D.1.T.001 Toiletruimte 17,4 m2

D.1.T.002 Toiletruimte 13,5 m2

D.1.O.001 Opslag 12 m2

D.1.V.002 Verkeersruimte 7,6  m2

Totaal Disko 583, 45 m2

1e verdieping

K.0.V.001 Verkeersruimte 17,5 m2

K.0.E.001 170,8 m2

Totaal Koepel& Flank 236,5 m2

1e verdieping

A.1.A.001 Appartement  448 m2

Totaal Gewricht 333,4 m2

Totaal Aloha 605 m2

D.1.K.002 Kantoorruimte 42,17 m2

D.1.K.003 Kantoorruimte 256,5 m2

F.1.E.001

40,4 m2

A.1.A.002 Appartement (buiten) 157 m2

Evenement. Flex. r.

K.0.E.002 40,4 m2Evenement. Flex. r.

K.0.E.002 7,8 m2Evenement. Flex. r.

K.1.E.001

170,8 m2

K.1.V.001

17,5 m2

K.1.E.002

7,8 m2

BLUECITY 

1e VERDIEPING

NIEUWE TEKENING VANUIT DE 3D scan

1:100  09-09-2016

Legenda

Begrenzing inmeet-gebied

TECHNISCHE RUIMTE

ONBRUIKBARE RUIMTE

TOILET RUIMTE

STUDIO (WERK/OVERLEGPLEK MET KLEINESCHALIGE WERKPLAATS)

STUDIO (WERK/OVERLEG PLEK)

STUDIO (KLEINESCHALIGE WERKPLAATS ZOALS KWEEKRUIMTES, )

HORECA

VERKEERS RUIMTE

KEUKEN

MAKERSPACE

PRESENTATIE/WORKSHOP RUIMTEWONING

FLEXPLEKKEN 

BLUECITYSHOP

geprogrammeerde congressen of vergelijkbare evenementen.

Eerste verdieping,
van het gebouw kent in de zwembaddôme bijna geen vloeroppervlak.  In de 
toekomst zien we hier op een aantal plaatsen kans voor extra ontwikkelruimte. 
Ook hebben we een optie genomen voor een shortstay paviljoen die volledig in 
de geest van Bluecity wordt ontwikkeld en deelneemt in het ecosysteem.  Voor 
de ruimten boven de Aloha Bar zien ook  een short-stay achtige functie in de 
toekomst, of wellicht een private dining concept, met te huren vergaderruimtes. 
Onze ambitie is de komende maanden te onderzoeken of er een short-stay 

functie mogelijk zou kunnen zijn, omdat het “wonen” stromen produceert die 
uitstekend kunnen worden gebruikt in de keten, zoals bijvoorbeeld menselijke 
uitwerpselen en andere vormen van reststromen. Als voorbeeldfunctie voor de 
circulaire voorbeeldstad is het wonen van groot belang.
In het kleine koepeltje, het voormalige Ornament, is er een bijeenkomstfunctie 
geprojecteerd. Dit zal de primaire plek worden voor lezingen, workshops, 
documentaire-avonden, discussieavonden, etc. Een sterk programma, gerelateerd 
aan circulair ondernemen zal zich hier gaan laten zien. Doordat het in hetzelfde 
gebouw zit als waar er daadwerkelijk wordt gehandeld zal de Rotterdamse 
variant van een “pakhuis de zwijger” achtige programmering zich kunnen 
onderscheiden door de specifieke thematiek van circulariteit en de Rotterdamse 
mentaliteit van “niet alleen lullen, maar ook poetsen”.
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G.1.C.001

333,4m2

1e verdieping

D.1.V.001 Verkeersruimte 17,8 m2

D.1.G.001 Gemeenschapsruimte 131,63 m2

D.1.K.001 Kantoorruimte 84,88 m2

1e verdieping

G.1.C.001 Congresruimte 333,4 m2

D.1.T.001 Toiletruimte 17,4 m2

D.1.T.002 Toiletruimte 13,5 m2

D.1.O.001 Opslag 12 m2

D.1.V.002 Verkeersruimte 7,6  m2

Totaal Disko 583, 45 m2

1e verdieping

K.0.V.001 Verkeersruimte 17,5 m2

K.0.E.001 170,8 m2

Totaal Koepel& Flank 236,5 m2

1e verdieping

A.1.A.001 Appartement  448 m2

Totaal Gewricht 333,4 m2

Totaal Aloha 605 m2

D.1.K.002 Kantoorruimte 42,17 m2

D.1.K.003 Kantoorruimte 256,5 m2

A.1.A.002 Appartement (buiten) 157 m2

Evenement. Flex. r.

K.0.E.002 40,4 m2Evenement. Flex. r.

K.0.E.002 7,8 m2Evenement. Flex. r.

BLUECITY 

1e VERDIEPING
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1:100  09-09-2016

Legenda
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TECHNISCHE RUIMTE

ONBRUIKBARE RUIMTE

TOILET RUIMTE

STUDIO (WERK/OVERLEGPLEK MET KLEINESCHALIGE WERKPLAATS)

STUDIO (WERK/OVERLEG PLEK)

STUDIO (KLEINESCHALIGE WERKPLAATS ZOALS KWEEKRUIMTES, )
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VERKEERS RUIMTE

KEUKEN
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PRESENTATIE/WORKSHOP RUIMTEWONING

FLEXPLEKKEN 

BLUECITYSHOP

Het dak,
 (de vlakke of geschikte delen ervan) zal in de toekomst worden ingezet. Er 
ontstaan waar mogelijk daktuinen of akkers en plekken voor zonnepanelen 
(bijeenkomst ,stadslandbouw). Het voormalige ornament krijgt mogelijk een extra 
verdiepingsvloer (tegelijkertijd schil wind- en waterdicht), waardoor er een extra 
vloer ontstaat voor de programmering.



Structuurvisie BlueCity 

Het gebouw is groot, het telt zo’n 12.000 m2 bruto vloeroppervlak. Om de 
vele risico’s gemoeid met een transformatie van deze omvang goed te kunnen 
beheersen, verdelen we het gebouw in een aantal delen: de oude discotheek, 
het voormalige ornament en de grote zwembaddôme. Deze verschillende delen 
zijn goed bestudeerd en geanalyseerd. Gezocht is naar haalbare business cases 
voor deze verschillende delen; met andere woorden: Een gebouwdeel wordt 
aangepakt en getransformeerd op het moment dat er een grote waarschijnlijkheid 
bestaat dat de investering die daarmee gemoeid is, ook binnen een redelijke 
tijdshorizon kan worden terugverdiend. Hierdoor onstaat er financiële ruimte om 
de overige gebouwdelen op te knappen en geschikter te maken voor gebruik. 

Naast de financiële haalbaarheid, wordt er ook gestaafd aan de te 
toegevoegde waarde van een onderneming t.a.v. van het bedrijven ecosysteem.  
Dit betekent dat een bedrijf dat reststromen kan omzetten  in waarde stromen 
binnen het ecosysteem, een hogere toegevoegde waarde heeft dan een bedrijf  
die dat niet of nauwelijks doet. zie afbeelding hier naast. 

Fasering en planning

In de fasering van de planontwikkeling is per gebouwdeel gekeken naar de 
potentie om te komen tot een goede invulling. Functies die ons helpen het concept 
van BlueCity goed uit te dragen zullen als eerste worden gerealiseerd. Tempo 
is daarbij van groot belang: hoe sneller we inkomsten kunnen realiseren met 
bepaalde functies, hoe eerder we kunnen investeren in andere gebouwdelen. 

Er is sprake van een aantal no-regret maatregelen en investeringen. Dit zijn 
ingrepen aan het pand die altijd moeten worden uitgevoerd, onafhankelijk van 
de toekomstige invulling. Dit betreft onder andere zaken als: (brand)veiligheid, 
schoonmaak, strippen van overbodige en niet bruikbare elementen, wind- en 
waterdicht maken, herstel van installaties  (water, elektriciteit). Sommigen van deze 
werkzaamheden worden gelijk voor het gehele gebouw uitgevoerd (in één keer) 
anderen per gebouwdeel (in een aantal fasen). 
Er is een aantal gebouwdelen gedefinieerd die we fasegewijs zullen inrichten: 

4. Ontwikkelproces

2016 2018

winkelfunctie
woonfunctie
logiesfunctie
onderwijsfunctie
kantoorfunctie

bijeenkomstfunctie

industriefunctie

2020

2016 2018

doorstroming
van bedrijven

2020

doorstroming
van bedrijven

uitin uitin uitin doorstroming
van bedrijven

Stromendynamiek BlueCity010

bv

bv

bv

bv

bv

bv
bvbv

bv

bv
bv

bv
bv

bv

bv

bv
bvbv

bv

bv

bv

bv
bv

bv

bvbv

bv
bv

bv
bv

bv

bv

bv

bv
bv

bv

bvbv

bv
bv

Toegevoegde waarde  (middels reststromen) aan het ecosysteem 
als toelatings criterium voor  bedrijven in BlueCity
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de balzaal (voormalig ornament), de voormalige discotheek, de beoogde 
productieruimte en de zwembaddôme). De volgorde en tijdsplanning van 
de ontwikkeling van de diverse gebouwdelen is volgend aan de markt: 
financieringsbereidheid en het vinden van ondernemers die gebouwdelen willen 
huren of exploiteren. 

Structuurplan, omgevingsvergunningen & 
bestemmingsplanwijziging

Dit structuurplan dient als houvast voor de verschillende diensten bij de 
Gemeente, om in de toekomst efficiënt (deel-)omgevingsvergunningen 
“afwijkend gebruik” en voor sommige onderdelen “bouw” en gebruiksmeldingen 
te kunnen toetsen. In divers overleg zijn we samen met de verschillende diensten 
en afdelingen binnen de gemeente Rotterdam tot de conclusie gekomen, dat in 
dit structuurplan de belangrijkste zaken borgen. Dit betreft (brand-)veiligheid, 
gebruiksveiligheid en een heldere indeling waarin de  publiek toegankelijke en 
de  niet-publiektoegankelijke delen van het gebouw als basis structuur dienen. 
Hiermee staat de belangrijkste functionele en veilige structuur waarbinnen 
er flexibiliteit ontstaat, welke van cruciaal belang is om optimaal in te spelen 
op behoeften vanuit ondernemers, onderzoekers, maar ook publiek. Na een 
periode van circa 5 jaar zal er meer duidelijk zijn en zal het ecosysteem naar 
verwachting een eerste balans hebben gevonden. Dan is de tijd rijp om over te 
gaan tot een bestemmingsplanwijziging: gemengde doeleinden, maar liever nog: 
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BlueCity “een ondernemende circulaire voorbeeldstad”
Voor de transformatie van het voormalig tropisch zwemparadijs Tropicana 
tot een multifunctioneel verzamelgebouw Blue City heeft DGMR een 
brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Dit rapport bevat een visie op de 
brandveiligheidsaspecten die in dit ontwikkelstadium relevant zijn. In
het rapport is een brandveiligheidsconcept geschetst. Het brandveiligheids-
concept vormt de basis voor de verdere uitwerking van de brandveiligheids-
voorzieningen in het plan. Het concept bestaat uit het indelen van 
het gebouw in brandcompartimenten om de uitbreiding van brand te 
voorkomen. Het centrale gebied vormt een groter brandcompartiment. Dit is 
mogelijk door de ruimte zodanig in te delen dat een brand zich niet tot een 
grote omvang kan ontwikkelen. Bijzondere aandacht vraagt de ligging van 
het gebouw aan de Maas. Vanwege de hogere risico’s aan de
waterzijde, veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen over het 
water zal het vluchtprincipe van het water af gericht zijn. Voor nieuw aan 
te brengen beglazing aan de waterzijde gelden er specifieke eisen met 
betrekking tot het tegenhouden van warmtestraling. Het plan is beoordeeld 
op het aspect veilig vluchten. Met enkele aanvullende voorzieningen,
bijvoorbeeld een extra trap in het centrale gebied kan het gebouw 
veilig ontvlucht worden. Deze rapportage wordt voorgelegd aan 
het bevoegd gezag. Het doel is om gezamenlijk tot een standpunt 
(zowel technisch-inhoudelijk als procedureel) te komen over het de 
behalen brandveiligheidsniveau en de benodigde voorzieningen. Dit 
vooruitlopend op de formele aanvraag van de omgevingsvergunning(en). 
De brandveiligheid wordt op basis van dit brandveiligheidsconcept nader 
uitgewerkt. Hiervoor zullen bijvoorbeeld de eisen voor de brandmeld-, en 
ontruimingsalarminstallatie in een uitgangspuntendocument (UPD) worden 
vastgelegd.


