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18 Tiny Houses Avond impressie gevel Hotel Silo3 met verticale raamstroken

Concept Glowbox: gebruik en lichtkleur binnen bepaalt uitstraling Impressie uitzicht over Rotterdam Impressie gevel: compositie oud met nieuw  

Verticale raamopening

Openingen in silo’s 

voor doorkijk en toegang

Gangpad voor 

toegang appartementen

De Maassilo biedt een unieke locatie in Rotterdam om te overnachten, slapend in 

of op het betonnen bouwwerk met een ultiem uitzicht over de hele stad en havens. 

Met het juiste exploitatie-model zal het dé grote boost zijn voor de Maassilo en 

de aangrenzende buurten zoals Tarwewijk, en een grote bijdrage leveren aan de 

verbinding tussen noord en zuid. 

Het dak biedt veel plaats voor tiny houses. Een spectaculaire plek om een nacht door 

te brengen: voor Rotterdammers, toeristen, feestgangers en iedereen die wakker wil 

worden in de skyline van Rotterdam. 

In Silo 3 kunnen ruim 110 hotelkamers en 50 grote appartementen gemaakt worden 

door vloeren te plaatsen in de silo’s. De achterliggende silo’s kunnen gebruikt worden 

voor ontsluiting, installaties, maar ook voor water- en energieopslag om het hotel in 

combinatie met pv-panelen energieopwekkend te maken. 

Smalle verticale openingen in de gevel creëren ramen, die de vorm, schaal en het 

ritme van de silo’s weergeeft en zo subtiel de verborgen inhoud van de Maassilo aan 

de voorbijganger toont.
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Verlichting onder vloer 

Ramen te openen voor 

gebruik als buitenterras
Flexibele verbinding 

met club

Volledig glazen gevel, of 

een combinatie met het 

lichtere polycarbonaat

Verticale raamopening

De Maassilo heeft een unieke functionele opzet van silo’s, die een grid van ongeveer 

4 bij 4,5 meter vormen. Het ontwerp en de draagconstructie van het dakpark is op 

dit grid gebasseerd, in de vorm van ‘Silokavels’. Door diverse types Silokavels te 

maken met ieder een eigen gebruik, ontstaat er een divers dakpark waarbij door het 

patroon van de Silokavels de inhoud en geschiedenis van de Maassilo tot uiting komt 

en ervaren kan worden door de bezoeker. 

Een silokavel bestaat uit een groene, een waterdichte, een geluidsisolerende, een 

waterbergende en een constructieve laag. Het systeem van dit polderdak is in staat 

om alle regen die op het dak valt op te slaan en naar wens gereguleerd af te voeren 

voor irrigatie, infiltratie en of grijswatersystemen.  

Diverse silokavels zorgen voor diverse  flexibele exploitatiemogelijkheden. Zo wordt 

volledig lokaal speciaalbier in de onderliggende silo’s gemaakt met behulp van graan 

geteeld op het dak, in  combinatie met opgevangen regenwater. Maar liefst 5000 

liter bier kan geproduceerd worden met 1000 m2 graan. Proost! Een middagje relaxen 

is mogelijk door het zwembad en de sauna, en eten en drinken kan in de bar en het 

restaurant. Hotspot Hutspot maakt het eten: een sociale en verbindende plek met 

moestuin waar jongeren, buurtbewoners en andere vrijwilligers samen groenten, fruit 

en kruiden verbouwen. Dit alles is omringd door veel groen en deels plein om ook grote 

evenementen mogelijk te maken. Energieproductie door middel van zonnepanelen, 

wateropslag, voedselproductie en groen maken het een duurzame impuls voor de 

omgeving. Het uitzicht, het gebouw, het ontwerp en het aanbod van activiteiten zal 

het de hotspot van Rotterdam maken!

De glowbox is een multifunctionele verlenging van de huidige maassilo en club 

NOW&WOW, met het overgrote deel vrij invulbare ruimte zal het in elke vorm ruimte 

bieden aan het meest spectaculaire uitzicht van Rotterdam. Het nieuwe volume is 

sober en past in de compositie van de Maassilo, maar wat binnen gebeurt maakt het 

bijzonder. Net zoals Rotterdam en de Maassilo zelf, is de glowbox een ruw canvas, 

die de kleur aanneemt van wat op dat moment gevierd wordt, of het nu zakelijk, de 

liefde of de ultieme rave is. Het is geen binnen de lijntjes gekleurde plaat die klaar is, 

maar een plek waar mogelijkheden en creativiteit gevierd worden, waar plek is voor 

iedereen, en iedereen zich kan uiten. Het ontwerp is daarom een transparante schil 

met een patroon van kozijnen passend bij het industriële karakter van de silo’s. De 

ramen zijn doorgetrokken onder de vloer en in het dak, zodat het licht wat op dat 

moment schijnt in de skybox overal zichtbaar zal zijn, als een gloeiend volume, ofwel 

de glowbox.  

Patroon silo’s 

Dak-lagen

110 Hotelkamers 50 Appartementen

Gras Graan Moestuin KasPlein Bar / restaurantPlantenBomen Zwembad Sauna

Grote boom


