SILO BAR10

SILOBAR 10

Plattegrond dakverdieping

1 paradijs tuin
2 bar
3 deck
4 lift

ULTIEM UITZICHT VOOR DE MAASSILO
Silobar 10 is het voorstel van studio RAAM voor de uitbreiding van de Maassilo. Het ontwerp
omvat een club-achtige, multi-functionele panorama-zaal op de 10e verdieping en een
weelderige paradijs-tuin op het dak van het hoge gedeelte van de Maassilo uit 1930 van
Brinkman en van der Vlugt.
Vanwege de oorspronkelijke functie als graan-opslag heeft de Maassilo over het algemeen een
gesloten karakter. In ruim 100 jaar zijn overwegend dichte betonnen en bakstenen gebouwdelen
op- en aan elkaar gebouwd. Silobar 10 vervolgt deze traditie maar vormt qua materialisatie een
fris contrast met de karakteristieke rauwheid van het bestaande gebouw: het ontwerp wordt
gekenmerkt door transparantie met het uitzicht als drager voor het ontwerp. De interventie vormt
een posh decor voor de verschillende horeca- en culturele doeleinden met een geweldig zicht
op de Rotterdamse skyline als achtergrond.

De kooi 156m2 / 15p.

Zonnedek 90m2 / 20p.
zwembad 50m2
ligruimte 197m2
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5 tribune
6 zonne dek
7 zandbak
8 natuurlijke poel

9 glazen vloer
10 dj booth
11 bomen afscheiding
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Tribune bar 253m2 / 80p.
dek laag 110m2
dek hoog 90m2
bar 90m

6
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Panorama zaal 610m2 / 300p.
keuken / bar / toiletten 118m2
tribune 36m2
multi-functionele ruimte 428m2
routing 28m2

Met het zonnedek en de tribune-bar op het dak van de Maassilo is Rotterdam een glamoureuze
dak-lounge rijker die bezoekers uit de hele wereld en directe omgeving zal aantrekken om
Rotterdam op een metropolische manier te ervaren. Met Silobar 10 wordt de aantrekkingskracht
van, voor en door Rotterdam en Rotterdam-Zuid vergroot vanuit een nieuw perspectief!
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Paradijs-tuin 1169m2

Plattegrond panorama zaal

Restaurant opstelling met afterparty

1 panorama zaal
4 keuken
2 verrijdbare tribune 5 toiletten
3 bar
6 entree

X’

Multi-functionele mogelijkheden panorama zaal
Zonnecollectoren 180 st.

7 trap naar dak
8 lockers
9 nood-trap
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Lezing / Seminar / Netwerk-event
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Catwalk

Dance / Feest opstelling
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Expositie

Dwarsdoorsnede uitbreiding X X’

Routing

1 panorama zaal
2 deck
3 tribunebar

4 lockers
5 entree naar liften
6 Maashaven

7 bestaande zaal
8 graansilo (1930)
9 opbouw Postma (1951)

Naar panorama zaal
Naar paradijs tuin
Vluchtroute dak
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Duurzaamheid
Intensief groendak
Wateropvang-systeem
Zonne-energie
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Recreatie
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RAAM

Raw Architecture And More
Koen Klok & William de Ronde

Oriëntatie
De zonnecollectoren zijn
georiënteerd op het
zuiden. De inrichting van
de paradijs-tuin maakt
het mogelijk in de zon
te zitten of de schaduw
op te zoeken.
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