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De opdracht van de RET om met de andere 
ontwerppartijen een integraal ontwerp 
te vervaardigen voor de nieuwe tram- en 
metroremise, werd verstrekt in juli 2015. De 
bestaande remise stamt uit 1916 en was door 
alle uitbreidingen, die er in de loop der jaren 
waren bijgebouwd, een onoverzichtelijk en 
inefficiënt geheel geworden. Ook konden de 
nieuwste modellen tram- en metrostellen 
vanwege hun lengte niet naar binnen. 
Door vanaf het begin integraal te ontwer-
pen is een efficiënte constructie ontworpen 
met minimaal materiaalgebruik, waarin de 
ontwerpuitgangspunten van daglicht en flexi-
biliteit maximaal geborgd zijn.

Hergebruik
Met de invoering van de elektrische tram in 
1904 werd er in Rotterdam een trambedrijf 
opgericht, genaamd: Rotterdamsche Electri-
sche Tramweg Maatschappij (RETM), later 
RET. In 1960 nam de RET de remise aan de 
Kleiweg over van spoorfabrikant Allan.
Onderzocht is of er delen van de bestaande 
remise, vanwege zijn monumentale waarde, 
hergebruikt konden worden in het nieuwe 
ontwerp. Dit bleek niet het geval, aange-
zien de benodigde vloer en hijslasten en de 
gewenste flexibiliteit niet te realiseren waren 
in de bestaande bebouwing. Gelukkig kon 
de karakteristieke werkplaats op een andere 
manier hergebruikt worden. Het gebouw is 
afgebroken en wordt opnieuw opgebouwd 
in het stoomtreinmuseum Goes-Borsele in 
Goes, waar het als stalling voor oude treinen 
zal fungeren. 

Bouwkundig ontwerp
Een van de uitgangspunten voor het ontwerp 
voor de nieuwe remise, door architect Marc 
Verheijen van de gemeente Rotterdam, was 
een remise met veel daglicht en een grote 
flexibiliteit in indeling. 
De 14.500 m2 aan werkplaatsen zijn gelegen 
aan een centraal ‘marktplein’ waardoor een 
snelle uitwisseling kan plaatsvinden tussen de 
verschillende componentenbehandelingen, 
de Wielenhal, Draaistellenhal, logistiek en het 
magazijn. De metro- en tramstellen worden 
aan de voorzijde via een traverse, een in het 
horizontale vlak bewegende lift, voor één van 
de negen werkstanden gebracht en naar bin-

nengereden. De 2.000 m2 aan kantoren bevin-
den zich op de verdieping boven de werkplaat-
sen. Deze kantoren zijn gepositioneerd in een 
volume dat als een dwarsbalk in het volume 
van de remise is aangebracht. Het kantoordeel 
heeft een aparte ingang, maar visueel contact 
met de werkplaats is mogelijk zonder onveilige 
situaties doordat kantoorpersoneel over de 
werkvloer moet lopen. Daglicht komt binnen 
via een translucente gevel van Rodeca-pane-
len. De kantoorgedeelten zijn deels voorzien 
van houtskeletbouw binnenwanden en kozij-
nen. Hierdoor ontstaat een spel van meer en 
minder doorzichtige gevelvlakken. 

Constructief ontwerp
Een belangrijk aandachtpunt was een 
grote flexibiliteit qua indeling binnen een 
economisch gunstige constructie. Er zijn 
verschillende configuraties van stramienma-
ten onderzocht, rekening houdend met de 
gebruiksvoorwaarden.
Meest economisch bleek een stramienmaat 
loodrecht op de werkstanden van 18 m. Bij 
een stramienmaat van 18 m is het mogelijk 
twee werkstanden tussen de stramienlijnen 
toe te passen waarbij de werkbordessen aan de 
kolommen bevestigd worden. Uitzondering is 
de Draaistellenhal, waar het vanuit oogpunt 

In 1960 nam de RET de remise aan de Kleiweg over van spoorfabrikant Allan. Tram wordt op hoogte gebracht.

Afbraak hal. Zicht kantoor naar werkplaats.

Dwarsdoorsnede over Draaistellenhal.

Translucente gevel.

De belangrijkste ontwerpuitgangspunten

• Remise voor metro’s en trams, met mogelijke lengtes metrostellen tot 45 m.

• Compacter proces (kortere afstanden tussen procesonderdelen, minder m2 gebouw, stramien afgestemd op proces).

• Rekening houden met de vrije hoogte (7,5m onder de kranen).

• Rekening houden met de hijsgewichten van de kraanbanen. Zwaarste kranen: 10 ton.

• Inpassen kantoren in de remise zonder dat de kantoren overlast ondervinden van de activiteiten in de werkplaats en andersom.

• Veel daglicht en grote flexibiliteit in indeling.

Een van de werkstanden met put.


