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“

Dat het anders
kan, bewijst deze
spectaculaire
transformatie
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UIT HET JURYRAPPORT

Fastfoodketens en architectuur: het is een schijnbaar
onmogelijke combinatie. De standaard bouwformules
van restaurants als McDonald’s dulden nauwelijks
afwijkende ontwerpen, de interieurs zijn doorgaans
niet gericht op comfort, maar juist op een zo kort
mogelijk verblijf en een hoge omloopsnelheid.
Dat het anders kan, bewijst de spectaculaire transformatie van de McDonald’s aan de Coolsingel in Rotterdam. Het paviljoen werd ooit uitgeroepen tot het
lelijkste gebouw van Rotterdam. De franchisenemer
besloot om samen met Mei architecten de uitdaging
aan te gaan om er de mooiste McDonald’s van Nederland van te maken. De jury vindt dat zij daar dubbel
en dwars in zijn geslaagd; dit is ‘een juweel voor Big
Mac eters’. Goed dat dit publiek op deze manier met
iets moois in aanraking wordt gebracht.
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Het glazen paviljoen staat elegant op de stoep, die is
opgeschoond door transformatorkastjes in het ontwerp te integreren. Voor de fraaie doorzichten via het
glas en de uiterst zorgvuldige detaillering van de
goudkleurige gevelpanelen – met gepixelde afbeeldingen die zichtbaar worden door je smartphone ervoor
te houden - is er alom lof. Wel vinden sommige
juryleden het jammer dat de opslagruimte achter de
keuken aan het zicht onttrokken is door roestvrijstalen
kasten voor het glas te plaatsen. Daarnaast had de
architect in het interieur nog een slag kunnen maken.
Met dit ontwerp is niet alleen de beleving van de
bezoeker en het straatbeeld verbeterd, maar ook het
gebouw duurzaam gerenoveerd. Mocht McDonald’s
het pand verlaten, dan kan het logo eenvoudigweg
van de gevel gehaald worden; de architectonische
kwaliteit van het paviljoen blijft.
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Organisatie
Bouwadviesbureau Strackee is een
raadgevend ingenieursbureau. Met
de horizontale structuur en direct
aanspreekbare adviseurs streven wij
naar een directe communicatie.

STRACKEE BV BOUWADVIESBUREAU
Constructieve vormgeving met oog voor detail
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Door de opgave helder te stellen en
steeds opnieuw met onze partners en
opdrachtgevers te zoeken naar een
integrale oplossing zorgen we voor
intelligente, pragmatische antwoorden
bij complexe vraagstukken.
Onze werkzaamheden variëren
van het bedenken van slimme
oplossingen voor het verbeteren van
constructies in aardbevingsgebieden,
het herstellen van bestaande
gebouwen tot het ontwerpen van
efficiënte draagconstructies voor
nieuwe gebouwen.
Bouwadviesbureau Strackee is
aangesloten bij verschillende branche
organisaties, en is ISO 9001: 2008
gecertificeerd.
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Grotiusgebouw Nijmegen

fotograaf Jannes Linders

Benthem Crouwel Architekten BV bna

Bouwadviesbureau Strackee is een ingenieursbureau in de
vakgebieden beton-, staal-, hout-, en steenconstructies.
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Onze deskundigheid wordt ingezet op het gebied van nieuwbouw,
renovatie, herbestemming en restauratie van (industriële)
monumenten binnen de woningbouw en utiliteitsbouw.

WWW.STRACKEE.NL
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