
MAAS
SILO

De Maassilo is groter dan het gebouw zelf. 
Al decennia is het een industrieel monument 

dat op inwoners van Rotterdam grote 
aantrekkingskracht uitoefent. Om te werken, te 

feesten, te testen, te ontwikkelen.

Dat is de kracht van de Maassilo. 

De uitbreidingen en toevoegingen in het verleden 
waren duidelijk gekoppeld aan de industriële 

functie van de Maassilo en zijn ook nog steeds als 
zodanig afleesbaar.

Dit ontwerpvoorstel maakt de toevoeging en de 
verandering van functie een volgende stap in de 
continue transitie van de Maassilo. Een ingreep 
die voortborduurt op het DNA van de Maassilo 

en die het grote zware karakter niet beconcurreert 
maar juist sublimeert op bescheiden wijze. 

Grote -deels glazen- luiken openen de roof top 
bar en creëren een balkon naar de stad.

Door de vloer gelijk te trekken en de gevel open 
te werken gaan binnen en buiten samen. De roof 

top bar krijgt het karakter van een silogebouw 
door optimaal gebruik te maken van de 

aanwezige industriële elementen. 

De club is van de roof top bar gescheiden 
door twee sluizen, waardoor beide 

onafhankelijk van elkaar en onafhankelijk van de 
weersomstandigheden kunnen functioneren mocht 

dit nodig zijn.

De interventie verrijkt de topverdieping van de 
Maassilo met een waanzinnig dakterras, dat op 

verschillende manieren open kan worden gesteld. 
Met of zonder een open relatie met de roof top 

bar, met of zonder dak.

Functies komen en functies gaan in de Maassilo, 
maar het monumentale gebouw zal altijd blijven. 
Deze ingreep met grote dakluiken draagt hier aan 
bij. Het versterkt het karakter van de Maassilo en 
biedt een toekomstbestendige meerwaarde voor 

het gebouw.

V8 Architects

gebruiksoptie 1
luiken gesloten

terras is buiten
bar is binnen

gebruiksoptie 2
luiken halfopen

terras is overdekt
bar is buiten

gebruiksoptie 3
luiken volledig open

terras en bar vormen samen de buitenruimte

QUÉ? SÍ, LOCA! 


