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Brutalidade e elegância: nova casa da KAAN Architecten em Roterdã 
 
 

KAAN Architecten mudou-se para um novo escritório, virando uma nova página para a expansão de sua produção 
arquitetônica. A nova localização situa-se no coração de Roterdã, ao longo do rio Maas, a poucos metros da emblemática 
ponte Erasmus e de seu premiado projeto do Centro de Educação da Erasmus Medical Center University. O projeto 
transformou 1.400 m² das antigas instalações do De Nederlandsche Bank na nova ampla sede da KAAN, que abrange mais de 
80 áreas de trabalho. 
 
O novo De Bank office da KAAN está alojado no piso principal de um edifício histórico quintessencial projetado originalmente 
pelo prof. Henri Timo Zwiers em 1950-1955, sobre as terras de uma antiga sinagoga que foi destruída durante os bombardeios 
da II Grande Guerra. A fachada em alvenaria aparente da rua Boompjes destaca-se no horizonte do rio e é caracterizada por 
um hall de entrada enriquecido pelo mosaico do artista holandês Louis van Roode, que decorou vários espaços públicos em 
Roterdã durante o período do pós-guerra. 
 
 
“A noção de compartilhamento de conhecimentos está no cerne da divisão dos espaços e do design interior do novo escritório. 

Este espaço bruto tem o dom especial de uma estética industrial e, sobretudo, monumental, 
 uma beleza que decidimos exaltar através de um sólido equilíbrio entre dois materiais simples, madeira e concreto.” 

 
Dikkie Scipio 

 
 
O carácter marcante do edifício e os seus amplos e claros espaços ofereceram a base perfeita para a KAAN Architecten 
projetar o seu novo escritório. O coração do projeto é uma extensa área de trabalho dedicada aos arquitetos. Esse espaço é 
agraciado pela intensa luz do dia em ambos os lados e oferece uma vista única das águas circundantes. O plano retangular, 
com suas proporções claras, é projetado para conectar efetivamente espaços de trabalho, reunião e lazer através de vários 
corredores monumentais e passagens, potencializando fluidas interações entre funcionários, visitantes e parceiros. 
 
O ritmo do espaço é gerado pela estrutura de concreto industrial finamente restaurada. A essência rústica do material é 
equilibrada por um contraponto de madeira de noz escura elegante, que constitui o componente principal dos interiores. A 
harmoniosa interação entre o conforto acolhedor da madeira e a estrutura de concreto pré-existente envolve a atmosfera num 
sentimento gracioso, ainda que monumental. KAAN Architecten projetou com sucesso um novo espaço de trabalho que 
representa genuinamente a filosofia do escritório: funcionalismo com valor agregado. Cru e refinado ao mesmo tempo, o projeto 
revitaliza e revela a beleza inerente de um edifício que, há muitos anos, esteve dormindo enquanto sua cidade sonhava. 

 
 
 
 
Para mais informação, favor entrar em contato com mint LIST (Giulia Milza, Maria Azzurra Rossi), KAAN Architecten press 
office: press@mintlist.info. 
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