
52

T
H

E
M

A T
H

E
M

A

Stoer en gedurfd. Dat is uitstraling van de Rotterdam Store, die evenals het Rotterdam Info Café voor de plaatselijke VVV is ontworpen 
door architectenbureau No Label. Annemiek Braspenning, die No Label samen met Rob Janssen Bouwmeester runt, geeft aan de hand 
van beide projecten aan hoe een ontvangstbalie een doorslaggevende rol kan spelen op het vlak van imagebuilding. “Welke aspecten van 
een ontvangstbalie bepalend zijn voor de eerste indruk? Niet alleen de vorm en de kleur, maar ook de plek in de ruimte. Het moet meteen 
duidelijk zijn waar je moet zijn.”

De Rotterdam Store is een informatiecentrum, 
maar niet in de traditionele zin van het woord. 
De opdracht van de VVV aan No Label luidde 
dat het een plek moest worden, waar de bezoe-
ker de stad al beleeft op het moment dat hij 
binnenstapt. Die wens past binnen de missie 
van de VVV: ‘Het bieden van zo volledig moge-
lijke informatie door een team van vakkundige, 
vakgerichte en klantvriendelijke medewerkers 
wiens inspanningen erop gericht zijn bezoe-
kers een positieve belevenis mee te geven. Dit 
alles in een uitnodigend, eigentijds interieur 
dat voldoet aan het gewenste imago van de stad 
Rotterdam.’
Om daaraan tegemoet te komen ging het No 
Label-duo op zoek naar het imago van Rotter-
dam. Braspenning: “De slogan van de gemeente 
is ‘Rotterdam Durft’. Dat vonden we een mooi 
thema voor een nieuw concept van informatie-
verstrekking. Onze mening is dat een VVV het 
visitekaartje van de stad is; het moet indruk ma-
ken. Je moet weten dat je er geweest bent, zodat 
je het terug kunt vinden. Het kleurgebruik 
heeft daarmee te maken. Dat mag best gedurfd 
zijn. Door een stoer, kleurrijk en gedurfd inte-
rieur te maken, wilden we dat effect creëren.” 
 
Totaalbeeld
Het stoere karakter zit volgens Braspenning 
in het totaalbeeld. “We wilden de stoere plek 
waar de Store ligt - aan het Hofplein, de Cool-
singel en het Weena en in het Hilton - goed 
zichtbaar maken. Daarom hebben we de grote 
ruimte doelbewust vrij leeg gehouden. Zo blijft 
er zicht op de omgeving en vanuit de omgeving 
op de ruimte. In de ruimte maakt de bijzonder 
gevormde balie meteen duidelijk wat er binnen 
gebeurt: informatie krijgen c.q. geven.”
De grote paarse leestafel sluit qua vorm mooi 
aan op de balie. Daarnaast zijn alle vensterban-
ken extra breed gemaakt zodat bezoekers er 
kunnen zitten met uitzicht op het Hofplein. 
Het kleurgebruik versterkt het effect. Braspen-
ning legt uit: “Het paars van de vloer loopt door 
in de balie. En als contrast voor het versterken 
van de zichtbaarheid is er de groen-gele ach-
terwand. De vorm van de balie is stoer: dubbel 
gekromd. Ook het toegepaste materiaal is stoer: 
de vloer is van rubber.” 
 
Zelf ontworpen
Braspenning en Janssen Bouwmeester heb-
ben het vaste meubilair zelf ontworpen. In de 
Store zijn dat de balie, de leestafel, de kasten 
en de achterwand met kasten en nissen. In het 
Info Café zijn de balie, de kastenachterwand, 
de lees-computertafel en de loungebank door 
het tweetal zelf ontworpen. De paarse rubberen 
vloer in de Store is van Leoxx, de stoelen zijn 
‘Panton chairs’. In het Info Café ligt een berken 
multiplex vloer; gezaagde vierkanten van 1 bij 1 
meter, waarbij een dambordpatroon is gemaakt 
door de helft met een witte beits te bewerken. 
Tussen beide projecten bestaat een duidelijke 
samenhang. Braspenning zegt daarover: “De sa-
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De balie in het Info Café is het verlengde van de vloer. Het hout van de vloer gaat over in het 
hout van de wand waaruit de balie is gesneden.



53

menhang bestaat uit de stijl van de ontwerpen en het kleurgebruik. Beide 
ruimten zijn totaal anders van sfeer: het Info Café is een intieme ruimte, 
terwijl de Store heel open is. Bovendien verschillen de functies en daarom 
is de uitwerking van beide ruimten anders. In de Store is de balie het be-
langrijkste element in de ruimte, omdat informatie krijgen het hoofddoel 
van de ruimte is. De vloer loopt dan ook in een golvende beweging door 
in de balie. De achterwand vormt het contrast en de scheiding publiek-
privé.”

Bij het Info Café is het zelf vergaren van informatie belangrijk. Braspen-
ning: “Het idee hier is dat de toerist zelf op zoek gaat naar informatie. De 
medewerker helpt alleen als het niet lukt. De balie hoeft daarom minder 
aanwezig te zijn en is dan ook bescheiden gesneden uit de achterwand.” 
Niettemin omschrijft Braspenning de balie in het Info Café als ‘bijzon-
der’. “Vooral het concept en de vorm zijn bijzonder. De balie is het ver-
lengde van de vloer. Het hout van de vloer gaat over in het hout van de 
wand waaruit de balie is gesneden. De wand heeft de dikte van de balie en 
is helemaal van berken multiplex. In de wand zitten kastruimte en facili-
teiten van de baliemedewerker en is er een verbinding met de keuken voor 
het horecagedeelte. De balie vormt dus de scheiding tussen personeel en 
publiek. De balie en vloer zijn van hetzelfde materiaal, wat rust geeft in de 
ruimte. Er gebeurt namelijk al zo veel: naast computerplekken is er nog 
de caféfunctie.”

Verlichting
In beide ruimten speelt tot slot ook de verlichting een belangrijke rol. 
“Omdat we de Store heel open en transparant wilden houden, is er geen 
etalage gemaakt. Om de ruimte toch zichtbaar te krijgen van buitenaf is 
bijzondere verlichting nodig. Zo hebben we zeer grote lampen toegepast, 
die erg opvallen vanaf de straat en passen in de schaal en het formaat van 
de ruimte. Daarnaast dragen ze bij aan de sfeer. De kolommen waar heel 
groot de letter i op staat, worden aangelicht om duidelijk te maken dat er 
informatie wordt verstrekt. In de achterwand hebben we verlichting ge-
bruikt om op een gestileerde wijze de souvenirs te belichten.”
In het Info Café zijn lampen toegepast die verwant zijn aan de lampen van 
de Store, alleen veel kleiner van formaat. Deze druppellampen geven het 
café een frisse, prettige uitstraling. “Daarnaast hebben we koven gemaakt 
met daarin verlichting om het plafond en de wanden aan te schijnen. In 
de paarse achterwand hebben we de letters ‘Rotterdam’ laten uitzagen en 
daarachter verlichting geplaatst, zodat van buiten zeer zichtbaar is dat er 
niet alleen een café is, maar ook een informatiepunt.”

Eric Weustink

i 424

T
H

E
M

A T
H

E
M

A

Het Info Café is een intieme ruimte, waar het zelf vergaren van informatie belangrijk is.

De vorm van de balie in de Rotterdam Store is stoer: dubbel gekromd. (Foto’s: Elian Somers).

De grote paarse leestafel in de Rotterdam Store sluit qua vorm mooi aan op de balie.
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