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Op het terrein van de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij is RDM Campus
gerealiseerd. Onder het motto Research,
Design and Manufacturing is dit terrein
herontwikkeld tot een vestigingslocatie
en broedplaats voor de creatieve
industrie. Het middelpunt is het
herbestemde hoofdkantoor van de
Rotterdamse Droogdok Maatschappij:
RDM Droogdok 17.

RDM Droogdok 17 betreft de nieuwe
huisvesting van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, onderwijsfaciliteiten voor de
Hogeschool Rotterdam, conferentie-faciliteiten en diverse kantoorruimten. PLUS architecten
maakte een integraal ontwerp voor de interne verbouwing van het casco met een nieuw interieur.
Dit is gebeurd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.

Herbestemmen
Het bestaande gebouw is gebouwd in 1913 in een zakelijk expressionistische stijl. De opgave was
het op eigentijdse wijze inpassen van het nieuwe programma in het monumentale pand waarbij
oud en nieuw in elkaar zijn verweven.

De kleurstelling en het materiaalgebruik, met subtiele verschillen in glansgraad, textuur en kleur,
zorgen voor eenheid en herkenbaarheid van de aaneengeschakelde nieuwe ruimtes.

Parelwit en chocoladebruin
De generieke programma’s, zoals onderwijs- en kantoorruimtes, zijn uitgevoerd in parelwit en
opgespannen tussen de twee specifieke publieke ruimtes die in chocoladebruin zijn uitgevoerd; de
tentoonstellingshal en het auditorium.
Wisselende combinaties van bruin en wit, die per ruimte verschillen, versterken de identiteiten van
de afzonderlijke ruimten en geven verschillende sferen.

Naast maatwerk meubilair, zoals de PU-meubelen en steenfineer-bloembakken, die onderdeel zijn
van de PLUS-lijn, zijn er standaard meubelen toegepast die door PLUS zijn aangepast.

Innovatie
Door het gebruik van vernieuwende materialen, zoals akoestische Vectogramm plafonds en
wanden, steenfineer-deuren, polyurethaan-meubelen en een palmhouten vloer wordt het
innovatieve karakter van RDM Campus fysiek voelbaar.

RDM Campus bestaat verder uit de voormalige machinehal RDM Innovation Dock, RDM
Dokhaven, de overgangszone tussen het RDM terrein en het dorp Heijplaat en RDM Village.
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