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Een bijzonder gebouw.
Bijzonder gebouwd.

Bijzonder is eigenlijk een understatement voor de Markthal. Het is ‘s werelds grootste
overdekte foodmarkt: 71 meter breed en 117 meter lang. Het hoogste punt steekt 40 meter
de lucht in, het laagste punt ligt 15 meter onder de grond. Het is de enige markt waarin
mensen wonen – het gebouw bevat 228 a
 ppartementen. En het heeft een van de grootste
kunstwerken ooit. De afbeelding van m
 ultimediakunstenaar Arno Coenen is wel 11.000 m²
groot. Opgebouwd uit 4.500 aluminiumplaten en b
 evestigd met 40.500 schroeven. Het plan
van architectenbureau MVRDV was gedurfd en niet veel partijen zouden zich eraan wagen.
De bedrijven Mobilis, J.P. van Eesteren en Martens en Van Oord gingen de uitdaging aan.

96 versunits, 20 horeca- en winkelunits,
228 appartementen, 1200 parkeerplaatsen
in één Markthal.

Alles onder
één spectaculaire boog
Markthal Rotterdam, de eerste overdekte marktvloer van Nederland,
is op 1 oktober 2014 door koningin Maxima geopend. Stockholm,
Barcelona, Valencia, Kopenhagen. Bijna iedere wereldstad heeft er één:
een overdekte food markt. Een bruisende markthal die uit zijn voegen
barst van verse vis, brood dat nog warm is, mals vlees, ontelbaar
veel soorten kaas en groenten net uit de grond. Een markt waar
boodschappen doen een belevenis is en waar je lekker kunt neerstrijken
voor een drankje of een hapje. Op vijf minuten loopstand van de
Koopgoot, in het opkomende Laurenskwartier aan de Binnenrotte,
staat de spectaculaire hoefijzervormige boog.
Een overdekte foodmarkt, zo groot als een royaal voetbalveld; met in
het hart van de marktvloer zo’n 100 versunits uit alle foodbranches,
aangevuld met bloemen en planten. In de flanken van de boog en op de
eerste verdieping foodshops, horecazaken en een kookschool. Boven de
vloer 10 verdiepingen met meer dan 200 appartementen. Onder de vloer
een supermarkt, een afgesloten logistiek hart voor ondernemers en
daaronder 1200 parkeerplaatsen.

Op 19 November 2009 startte de bouw van dit grootste k
 unstwerk
van Nederland. De bijzondere vorm van het gebouw spreekt al
tot de verbeelding, maar dat geldt ook zeker voor de b
 innenkant.
Kunstenaar Arno Coenen creëerde het grootste k
 unstwerk ter
wereld: de Horn of Plenty. Met haar oppervlakte van 11.000 m2
en heldere kleuren staat de creatie inmiddels ook wel bekend als
de Sixtijnse kapel van Rotterdam.
Opening Markthal op 1 oktober 2014 door Koningin Máxima.
Opdrachtgever: Provast
Architect: MVRDV
Aannemer: J.P. van Eesteren, Mobilis, Martens en Van Oord

Uniek onder
de grond

De 1200 plaatsen tellende garage is voorzien van diverse faciliteiten

Hoe krijg je alles op de plek van bestemming zonder dat wegen

zoals een toilet, royale liften, mindervalideplaatsen en roltrappen

dichtslibben? Hoe voorkom je schade aan omliggende gebouwen

die u vanuit de parkeergarage direct naar de marktvloer brengen.

en minimaliseer je overlast? Dit vereist een planning met militaire

De garage beschikt over de modernste technieken zoals een

precisie en een vlekkeloze uitvoering. Het vraagt om just-in-time

parkeergeleidingsysteem, kentekenherkenning en oplaadpunten

management en nauwe samenwerking tussen alle betrokken

voor elektrische voertuigen.

partijen. Tijdens de bouw kon het verkeer gewoon doorrijden.
De marktkramen op de Binnenrotte bleven gewoon open.

Rotterdam leefde gewoon verder

We zouden het bijna onopvallend noemen, zoals het project

Voor een gebouw als de Markthal zijn veel materialen nodig.

vorderde. Eén karwei kan mensen in de omgeving echter niet

Kranen, bouwketen, tienduizenden kubieke meters beton en vele

ontgaan zijn: het heien. De Markthal rust op wel 2.500 heipalen

tonnen staal. En dit op een van de drukste plekken van Rotterdam.

en de heiwerkzaamheden namen maanden in beslag.

Start van de bouwwerkzaamheden
in november 2009

2500 heipalen
vormen de basis
Voorbij Funderingstechniek
plaatste de bouwkuip (een
blijvende combiwandconstructie)
en bracht de funderingspalen
voor de Markthal de grond in.
De grond op de bouwlocatie
kende vele u
 itdagingen. Vroeger
stonden er namelijk twee basisscholen en een parkeergarage,
waarvan de funderingspalen in
de grond waren achtergebleven.
De palen die een obstakel zouden
kunnen vormen zijn v
 erwijderd.
Daarvoor is eerst een grote
diameter stalen buis de grond
in gebracht om de paal exact
te lokaliseren. V
 ervolgens is
een smallere buis om de paal
geplaatst, eventueel met behulp
van fluïdatie, om de paal e
 ruit
te kunnen t rekken. N
 abij de
combiwand worden de ruimtes
nog opgevuld met een cement
gebonden vulmiddel.
Ten behoeve van a
 rcheologisch
onderzoek is tevens een damwandkuip geplaatst. In de
omgeving zijn namelijk de eerste
nederzettingen van Rotterdam
ontstaan. De archeologische
waarden in de grond moesten
worden g
 edocumenteerd door
middel van ontgraving.

Beton storten
onder water
Onder de Markthal liggen drie parkeerdekken
en een verdieping met winkels en werkruimtes,
met in totaal een vloeroppervlak van 40.000
m². Om dit te kunnen bouwen, groeven de
bouwers van Mobilis eerst een grote bouwput.
De ontgraving werd uitgevoerd binnen een
vooraf aangebracht combiwand welke tot een
diepte van 30 meter reikte. Vervolgens werd
een betonnen stempelraam aangebracht wat
in een definitief stadium in de vloer niveau -1
werd geintegreerd. Na gereedkoming van het
stempelraam werd de bouwkuip gedeeltelijk
ontgraven waarna de bouwkuip werd gevuld
met water. Vervolgens werd er verder
uitgegraven tot een diepte van 15 meter.
Bouwen in een droge bouwput is eenvoudiger,
maar was in dit geval onmogelijk. Het verlagen
van de stijghoogte van het grondwater in het
watervoerende pakket zou ervoor zorgen dat
zowat heel Rotterdam droog kwam te staan.
Daarom lag er lang een enorme vijver aan de
Blaak. Veel Rotterdammers zullen gedacht
hebben dat de bouw stillag. Maar onder de
wateroppervlakte gebeurde van alles. Met
speciale graafmachines en onder begeleiding
van gespecialiseerde duikers werd er gegraven,
beton gestort en wapening gelast.

Cobiax-vloersysteem
Bij de Markthal is gebruik gemaakt van Cobiax-vloersystemen:
betonvloeren waarin holle bollen zijn ingestort. De Cobiax-vloer
is een technisch doorontwikkelde versie van bestaande vloer
systemen met beton besparende elementen. Een voordeel
is dat de bollen niet zijn ingeklemd tussen twee wapenings
netten, maar ingeklemd in korven die op de constructieve
onderwapening zijn aangebracht en overal kunnen worden
gepositioneerd. Het b
 ovennet kan aaneengesloten in één
uitvoeringsfase worden aangebracht nadat de in te storten
onderdelen voor de technische installaties zijn aangebracht op
de betonschil tussen de bollen.
Dit levert een enorme besparing in tijd en door toepassing van
de bollen ook in de de hoeveelheid beton en in het gewicht van
de vloer.
Door toepassing van bollen met verschillende afmetingen k
 unnen
verschillende vloerdiktes worden geconstrueerd. Dit was bij de
destijds al voorhanden zijnde betonbesparende vloersysytemen
nog niet mogelijk. De toepassing van de Cobiax vloer was in
Nederland niet eerder vertoond. Door tijdige een keuze te maken
heeft in de voorbereidingsfase van de Markthal het toegepaste
vloersysteem het gehele certificeringstraject (met goed gevolg)
doorlopen.
Dat heeft geresulteerd in een vloer die veel lichter is, 30 p
 rocent
minder constructieve ondersteuning nodig heeft, geen aan
passingen vroeg in de technische installaties en een kosten
besparing betekende.

4-laagse Parkeergarage

Uniek boven
de grond
Een kus op 29 meter hoogte. Om de strakke
planning te kunnen halen, kozen de engineers
van J.P. van Eesteren ervoor om te ‘tunnelen’.
Hiervoor gebruikten ze stalen bakken,
zogenaamde tunnelbekistingen. Deze werden
op hun plaats gezet en volgestort met beton.
Elke dag werden een aantal appartementen
gestort. Zo werd de Markthal bouwlaag na
bouwlaag opgebouwd. De twee zijkanten van
het gebouw moesten echter ook nog bij elkaar
tegenkomen... en dat op 35 meter hoogte.
Om dit voor elkaar te krijgen werd een unieke,
verschuifbare constructie gebouwd met een
overspanning van 24 meter. Hierop werd de
elfde verdieping gegoten. Deze werd als een
soort sluitsteen op de andere verdiepingen
geplaatst. Dit precisiewerkje kreeg zelfs een
eigen naam: the kissing act.

Perfecte
samenwerking
Dat Mobilis, J.P. van Eesteren en Martens en Van Oord
trots zijn op de Markthal, spreekt voor zich. Het meest
roemen zij de vlekkeloze s amenwerking tussen alle
partijen: gemeente, architect, projectbureau en natuurlijk
de bouwbedrijven zelf. Mobilis, Martens en Van Oord en
J.P. van Eesteren deelden onder meer hun bouwketen en
stemden hun planning tot in de puntjes op elkaar af.

www.mobilis.nl

