
Als architect en stedenbouwkundige leerde Rob Reintjes twee 

kanten op te redeneren: ‘bottom up en top down’.  Zijn werk wordt 

geïnspireerd door het grotere plaatje dat hij altijd ziet. ‘Je kunt een 

ontwerp nooit los zien van zijn context’, stelt hij. ‘Voor alles geldt: 

als je de context kent, begrijp je het beter. Neem het Rijksmuseum 

en zijn uitgebreide collectie schilderijen. Die spreken veel meer aan 

als je je verdiept in de schilder, weet wat hij met zijn kunstwerken 

wilde vertellen en beseft in wat voor tijd hij leefde. Datzelfde geldt 

voor de architectuur. Zonder verbinding met de omgeving komt 

een gebouw niet tot zijn recht. Ontwerpen moeten altijd verankerd 

liggen in de stedenbouwkundige context.’ 

De focus
Rob Reintjes begon vijf jaar geleden voor zichzelf omdat hij het, 

‘voor het eerst in mijn leven!’, niet naar zijn zin had op zijn nieuwe 

werkplek. Zijn eerste opdracht deed hij 

in zijn schaarse vrije tijd, maar al snel 

hakte hij de knoop door en ging voor de 

volle honderd procent voor JURY! Met 

zijn passie en enthousiasme haalde hij in 

korte tijd een aantal mooie opdrachten 

binnen. Tot zijn eigen verrassing won 

hij de tender voor twee woontorens en 

een appartementencomplex van BPD 

aan de Waalhaven in Nijmegen. Eén 

toren moest een herkenningspunt voor 

de stad worden. Toch kreeg hij ook al 

vroeg teleurstellingen te incasseren. Die 

leerden hem de focus te richten op wat 

wél kan. Een les die hem het afgelopen 

jaar weer goed van pas kwam. 

BIM-gecertificeerd
‘Corona bezorgde mij slapeloze 

nachten’, vertelt hij. ‘Opdrachtgevers 

trokken zich terug, banken financierden 

geen commercieel vastgoed meer… Als 

acquirerend directeur had ik het heel 

druk om overal lijntjes uit te leggen, 

maar mijn vier architecten hadden 

weinig te doen. Ineens besefte ik weer 

dat het geen zin heeft te klagen over wat 

niet meer lukt, maar dat je beter kunt 

focussen op de kansen die er wél liggen. 

Ik besloot te investeren in mijn personeel; een extern bedrijf kwam 

drie maanden lang eens per week op ons kantoor om de mensen op 

te leiden in BIM. De ambitie om grotere, complexe bouwwerken 

te ontwerpen, heb ik altijd gehad. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Ik 

wil tot het uiterste gedreven worden, daar haal ik voldoening uit. 

Ontwerpen en afwerken in BIM is absoluut een pre en voor grote 

ontwikkelaars een vereiste.  Als de markt straks weer opengaat, 

zijn wij er helemaal klaar voor. Dan demarreren wij in één keer 

uit het peloton, daar heb ik alle vertrouwen in. Corona gaat een 

keer voorbij en de stad blijft trekken. Wij zijn er klaar voor om 

sociaal en economisch vitale gebouwen te ontwerpen; duurzaam, 

natuur-inclusief en binnen budget met aandacht voor leefklimaat en 

leefbaarheid.’

Kansen zien
Reintjes draagt met zijn werk graag bij aan ‘een betere bebouwde 

wereld’. Aan ‘zorgvuldig ontworpen gebouwen’ die sociale interactie 

stimuleren en bijdragen aan een betere levensstandaard voor 

iedereen. Ook inclusiviteit is daarbij belangrijk. ‘Gebouwen kunnen 

bijdragen aan meer gelijke kansen.’ 

Tijdens ‘een rondje door de stad’ viel zijn oog op de mogelijkheden 

in de omgeving van de Witte de Withstraat. Op de kruising met de 

William Boothlaan ziet hij kansen voor een woontoren met starters- 

en studentenwoningen. De uit CLT-hout opgetrokken toren krijgt 

een daktuin, veel ‘verticaal groen’ en collectieve voorzieningen, 

zoals horecagelegenheden en flexwerkplekken. Het gebouw wordt 

circulair, volledig demontabel, en modulair gebouwd. Er kunnen in 

de toekomst woningen worden samengevoegd.

‘Verbinding’ is het centrale thema van dit ambitieuze plan. ‘We 

introduceren een autoluwe, groene ader in de Witte de Withstraat 

die bezoekers richting de toren begeleiden’, vertelt Reintjes. ‘Met 

een brug creëren we een letterlijke verbinding tussen de nieuwe 

toren en het gebouw aan de overkant. Witte de With roept als 

voormalig zeevaarder bij de VOC verschillende emoties op. Maar 

los van die hele discussie kijken wij juist naar wat verbindt. En hoe 

we hier iets kunnen bieden aan alle Rotterdammers. Ik ben op zoek 

naar een ontwikkelaar die dit plan verder met ons wil uitwerken.’ 

Verrijking
Reintjes houdt van Rotterdam en is trots op wat deze stad bereikte. 

‘Ze leerde van de nood een deugd te maken. Na het bombardement 

ontstond een heel gemengde stad. Niet ingericht op de trekschuit, 

maar op de auto. De overheid staat hier open voor unieke 

architectonische ontwerpen als het maar een verrijking is. Neem 

het Depot Boymans van Beuningen waar stad en park prachtig in 

weerspiegelen. Het meest gewaagde gebouw in de stad en uniek in 

de wereld. Zoiets kan hier. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de 

gemeente ook voor onze ambities rond de Witte de Withstraat open 

staat. We combineren daar de aanwezige culturele kwaliteiten met 

betaalbaar wonen. Zo wordt het een sociaal en economisch vitaal 

gebied.’

‘Niet opleggen maar uitleggen’
Er ligt een ingewikkelde verdichtingsopgave voor alle steden, 

waarbij ook de energietransitie en gelijke kansen voor alle 

mensen een belangrijke rol spelen. Volgens Reintjes kunnen 

architecten daarin veel betekenen. Zelf neemt hij hierin graag 

verantwoordelijkheid en heeft hij duidelijke ideeën, maar ‘ik sta 

open voor een goede discussie’, benadrukt hij. ‘Ik wil niemand iets 

opleggen, maar zal wel met enthousiasme mijn visie uitleggen. Je 

mag van mij verwachten dat ik de kennis heb om te anticiperen 

op wat de bebouwde wereld nodig heeft. We moeten er heel 

zorgvuldig mee omgaan. Ik leer mijn architecten om gemotiveerde 

ontwerpbeslissingen te nemen. Dat leidt tot betere gebouwen. Zelf 

verdiep ik mij continu in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. 

Kennis is macht. Je moet grensverleggend zijn en kunnen inspelen 

op nieuwe trends in de samenleving.’

Stip op de horizon
Als ondernemend architect heeft Rob Reintjes geleerd dicht bij 

zichzelf te blijven. ‘Ik ben een heel open persoon, enthousiast en 

goed van vertrouwen. Een risico, maar dat zij zo. Als er op de 

honderd contacten drie keer misbruik van wordt gemaakt en het 

twintig keer op niets uitloopt, blijven er nog altijd 77 over om 

nieuwe relaties mee op te bouwen en een rol van betekenis voor 

te spelen. Daar doe ik het voor. Ik werk graag samen met iedereen 

die met mij die stip op de horizon ziet. De weg ernaartoe mag best 

afwijken. Als ze maar geloven in die stip.’

‘ Ik wIl tot het
  uIterste gedreven 
  worden’

Hij is een gedreven architect met een duidelijke visie
op het vak en een voorliefde voor het Rotterdamse.
Rob Reintjes heeft met JURY! bewezen ook grotere
projecten aan te kunnen. Zijn droom? ‘Iets legendarisch 
achterlaten in de Maasstad.’ Voor de Witte de Withstraat 
ligt het schetsontwerp al klaar.
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Beste restaurant: 

1nul8 

De lekkerste koffie: 

Onze koffie op kantoor 

van Paul Pellikaan 

Favo public space: 

Biergarten (Schieblok)

Favoriete winkel: 

Parfumerie 1572  

Mooiste gebouw: 

Boijmans beuningen 

kunstdepot

Mooiste straat: 

Koningin Emmaplein 

Eerste herinnering aan 

Rotterdam: 

Bezoek aan de Kuip met 

vader

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Rotterdam: 

Nanne de Ru, Rem 

Koolhaas & Winy Maas 

Welke innovatie werkt in 

Rotterdam: 

Nieuwbouw in het 

centrum/binnen 

stedelijk gebied en veel 

massieve houtbouw  

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Conserveren en 

verbeteren van 

monumenten 

(transformaties)

En wat moet echt beter: 

Het mag wat netter op 

straat; afzettingen en 

toebehoren slingeren 

lang rond  

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Op mijn kantoor in- of 

op het dak van het Groot 

Handelsgebouw 

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

Door de Maastunnel, 

langs de Kuip en terug 

via de Erasmusbrug; 

eindigend op het terras 

bij 1nul8 op de Meent

Passie voor: 

Gebouwen 

Grootste inspiratie: 

Muziek 

Dit raakt mij persoonlijk: 

Het beperkt kunnen 

ontmoeten van mensen 

voor eenieder

Topserie Netflix: 

Mad Men  

Favoriet vervoersmiddel: 

Auto 

Ultieme ontspanning: 

Varen met een mooie 

U bent 

halverwege

ma di wo do vr

Tekst:

Christine steenks

Portret:

Marcel Krijger
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Rob Reintjes

directeur JURY!

extra 
vragen

‘ Zonder verbinding met 

de omgeving komt een 

gebouw niet tot zijn 

recht’

de
  vastgoedweek

‘ IK lEER MIjN ARCHITECTEN OM GEMOTIVEERDE 
ONTWERPBESlISSINGEN TE NEMEN. DAT lEIDT 
TOT BETERE GEBOUWEN’

Rob Reintjes,

directeur JURY! 

architecture, urbanism, 

design

‘ AlS DE MARKT 
STRAKS WEER OPEN-
GAAT, DEMARREREN 
WIj IN ééN KEER UIT 
HET PElOTON’

Chardonnay 

Beste sportprestatie: 

Maarten verslagen met 

tafeltennis op kantoor 

Guilty pleasure: 

Roze opblaas flamingo’s 

Beste advies: 

Onderscheid maken in 

waar je verantwoordelijk 

voor voelt en 

daadwerkelijk voor bent

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

Zonnetje, zakelijk 

resultaat boeken en 

erna genieten met 

vrienden plus een mooie 

Chardonnay 

Voor wat in het leven 

ben je het meest 

dankbaar:

Dat ik fit ben en een 

ver bovengemiddeld 

energielevel heb 

waardoor ik in staat 

ben voor iets volledig 

te gaan

Is er iets waarvan je al 

heel lang droomt? 

Een succesvolle 

onderneming met een 

trots team dat zich 

familie van elkaar en de 

onderneming voelt

Als je morgen zou 

kunnen wakker 

worden met een goede 

eigenschap of talent 

erbij, wat zou dat zijn: 

Misschien dat ik soms 

dingen iets minder moet 

aantrekken en eerder 

van mij af moet laten 

glijden

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit: 

Het ontmoeten van 

mensen tijdens de 

borrels in de stad en 

elkaar een knuffel 

kunnen geven

https://vgvisie.nl/

