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De enorme sparing, waardoor de
Chinese tuin zichtbaar is, en de
karakteristieke gevel, geïnspireerd op
oude Chinese lattenwerken, laten er
geen misverstand over bestaan. Hier
staat een gebouw met een bijzondere
functie: het European China Centre
Rotterdam.
De eerste fase van het European China
Centre Rotterdam (ECCR) bestaat uit
twee gebouwen op een ondergrondse
parkeergarage. Er wordt een brede
programmatische mix in ondergebracht
van winkels, horeca, kantoorruimte, een
hotel en appartementen.
In het basement van beide gebouwen
ligt het accent op commerciële functies,
horeca en kantoren. Een kleine passage,
de mall, in het oostgebouw biedt onderdak
aan Chinese winkels, afgewisseld met
horeca. De entree en de lobby van het
Chinese hotel liggen strategisch op de
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hoek van Santosplein en Rijnhaven. Het
congrescentrum op de tweede en derde
verdieping is via het hotel te bereiken,
maar ook rechtstreeks vanuit de mall. De
mall, ontworpen als een passage over drie
lagen, is compact en levendig met veel
doorzichten. Op de tweede verdieping, in
de buurt van een groot food court, takt de
passage aan op het bestaande
metrostation.
Vanaf de metro of via de entree aan de
Rotterdamse ‘stadsas’, de Hillelaan, loopt
de bezoeker door de mall naar het
Santosplein, waar aan de overkant het
westgebouw ligt. Een brede trap naast
de entree van de Chinese supermarkt
leidt naar de Chinese daktuin. Deze tuin,
naar een ontwerp van Niek Roozen, biedt
zowel bewoners als bezoekers de
gelegenheid zich terug te trekken van de
bedrijvigheid op straatniveau. Het
restaurant om de hoek heeft een terras
aan de kade langs de Rijnhaven Op de
verdiepingen staan kantoren gepland
en is ruimte gereserveerd voor nog een
restaurant, met de mogelijkheid te eten in
kleine zaaltjes.
In de schijven, die boven de mall
uittorenen, zijn de 110 appartementen en
een hotel met 196 kamers ondergebracht.
De appartementen kennen een grote
variatie aan woningtypen, van compacte
tweekamerwoningen tot riante, gestapelde
villa’s.
Het gebouw is terughoudend in haar
verwijzingen naar de Chinese cultuur. Het
idee is dat de Chinese ondernemers door
de presentatie van hun waren en het
gebruik van karakters en kleuren het
gebouw een typisch Chinese uitstraling
geven. Vanuit dit idee is gezocht naar een
subtiele vertaling van het Chinese thema
in de architectuur. Zo is in de gevel, die
bestaat uit prefabbetonnen elementen,
het strakke rechthoekige raster van veel
Rotterdamse havengebouwen
getransformeerd naar een reusachtig
Chinees patroon. Zwarte, gestileerde
golven met een ruige structuur, weven
zich door de witte betonbanden. Ze
verwijzen naar het water dat als een
belangrijke bron van energie wordt
beschouwd in de Chinese cultuur.
Ook de Chinese tuin draagt sterk bij aan
de Chinese identiteit. Ze is aan de kant
van de Rijnhaven zichtbaar gemaakt door
het snijden van een grote sparing uit het
westgebouw. Door het toepassen van
bamboeprints op de glazen balustrades
biedt het gebouw een passende
achtergrond aan de tuin. In het
transparante scherm aan de zuidkant is
eveneens bamboe verwerkt.

Hier kaderen kleine uitsparingen in de
geest van traditionele Chinese tuinen
zowel het zicht op als het uitzicht vanuit
de tuin.
		
De grote sparing in het westgebouw is
één van enkele, grote ingrepen op het
betonnen raster. Dit gat vormt het centrum
van een afwijkend raster, waarin balkons
en serres van de appartementen zijn
opgenomen. Een tweede opvallend
element is het grote balkon op de hoek
van het oostgebouw. Het hangt voor
de open glasgevel van hotellobby en
conferentiecentrum en is industrieel
gedetailleerd in staal, hout en glas. De
enorme reclameschermen, die voor de
verdiepingen van de mall zijn gehangen,
zijn ook van onbehandeld hout. Stoere
houten poorten markeren de ingangen
naar de passage. Tot slot is er op hoek
van het oostgebouw aan de Hillelaan een
gebouwhoog reclamescherm gedacht,
dat met LED verlichting kan worden
uitgevoerd. De scherpe hoek van de plot
is hier verzacht door hem af te ronden.
Die ronding wordt ook in het scherm
overgenomen.
In het interieur van de mall worden
duurzame Chinese materialen toegepast.
Chinees natuursteen op de vloer, naturel
bamboepanelen op de plafonds. Houten
poorten accentueren de entrees naar de
verschillende units. Ook de randen van de
videgaten zijn minder hard gemaakt door
ze aan één kant af te ronden.

