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JuryÍappoÍt De werf is vrienderijk en aaibaar. De vorm is griilig, maar de totstandkoming van het paviljoen heeÍt een sociaal-maatschappelijk karakter' staal bewijst hier

zijn circulaire kwaliteit: nleuwe constructies kunnen relatief eenvoudig uit bestaande staalpr0fielen w0rden samengesteld door lassen oÍ bouten De Stadsblokkenwerf

is een gesraagd charme-offensief dat een rans breekt voor samenwerking tussen alle denkbare bouwpartners, ook uit het 0nderwiis' zonder enig winstoogmerk Het

gebouw laat zien h0e kreine, rokale burgerinitiatieven duurzaamheid in k0rttiidsbestek mogelijk kunnen maken, en mag gezien worden als een referentie v0or de gr.tere'

circuraire bouwopgave waa.n staar constructief een sterke compagnon kan zijn. De herkomst van de hergebruikte materialen is niet overal helder' 'Maar dat is slechts

een klein minnetle, het proiect is zeker nominatiewaardig" oordeelt de iury'
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Het StadsblokkenwerÍ is een'sei-

zoensgebonden' horecagebouw

dat belangeloos is ontworPen'

geptoduceetd en gebouwd' Het

pavilioen is demontabel en hooÍd-

zakeliik uitgevoerd in restmateri-

alen, waaronder de hooÍddtaag-

constructie van staal'

Het pavilioen is onderdeel van een

vrijwilligersinitiatieÍ om de'verge-

ten'overkantvan de Rijn - een

dichtgegroeid oud industrie-/

scheepswerÍgebied (de ASM-

scheepswerf ), die eind jaren '70

ter ziele ging - weer toegankelijk

22

te maken voor Publiek. Het Pavrl-

joen moet mensen vanaf de Rijn-

kade naar de overkantverleiden'

0mdat het een onbewaakt gebied

betreft, zijn hoge eisen gesteld

aan de'hufterProoÍheid'.

Het pand staat in een ulterwaar-

dengebied en is daarom selzoens-

gebonden, en derhalve als bouw-

pakket oPgezet; eenvoudig te (de)-

monteÍen en oP te slaan, en oaar-

om relatief lichtvan gewicht Het

gebouw wordt gePlaatst oP een

betonnen basis van 20x7 m, van

een oude kraanbaan, naast een

scheepshelling aan de ene zijde en

een deels dichtgeslibde haven aan

de andere ziide. De constructie is

opgebouwd uit drie stiive wanden

en twee grote deuren met daaroP

een aluminium dak uit scheePs-

(dek)luiken. De wanden zijn oPge-

bouwd uit stalen stijlen bekleed

met horizontale stroken staalplaat

0p de hoeken van het gebouw zijn

de stijlen onder een hoek van 45o

geplaatst, zodat ze strak tegen

elkaar passen en met slechts een

paar bouten eenvoudig te (de)

monteren zijn. De bouw is door

vrijwilligers en leerlingen van het

REA College tot stand gekomen'

Verschillende bedriiven hebben

het proiect in natura en in diensten

gesponsord.
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