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“The Rock”  

Erick van Egeraat  
Draaideur  
 
Deze draaideur of tourniquet genoemd staat op de hoek in het flatgebouw van Erick van Egeraat, “The Rock” 
of ook de “De Druiper” genaamd staat op de Zuid-as. 
Aan de entree was toch wel het intrigerenste deel van het gebouw, de hoogte ervan vond ik wanstaltig. Na 
dat deze negatieve gedachten waren weggeëbd kwamen bij mij een aantal gedachten op na het zien van 
deze verspilling van energie, ruimte en geld. 
Waarom die hoogte, waar is dat voor nodig, waarom zit deze entree in zo’n vreemde hoek? 
 
Waarom is er gekozen voor een draaideur en niet voor naar mijn mening een subtielere oplossing in de vorm 
van 2 normale glazen deuren.  
Er is toch gekozen op de hoek van de plint aan de straat voor een verticale glazen cilinder die niet pas in het 
ruige en asymmetrisch uiterlijk exterieur en interieur van het gebouw. 
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Het gebruik van de deur was voor mij een lastige horde, kwablijkelijk hoorde normaal de deur op stroom te 
werken maar toen ik hem passeerde weigerde hij dienst op dat moment, daarbij moest ik de zware glazen 5 
meter hoge deur zelf in beweging te brengen, wat niet echt prettig is. Zeker als het concept beschrijft dat het  
gebouw licht van onder is en zwaar van boven. 
 
Als je deze zware horde bent gepasseerd beland je niet meteen op de plek waar je denkt te zijn, je beland 
eerst in de wachtkamer en ziet pas verderop in de verte een balie staan waar je dan als gast moet melden, 
en als je niet direct word doorgestuurd moet je terug lopen en wachten. Veel leegte en doet me denken aan 
een soort fasistische architectuur waarin alles groots uitgemeten word opgezet, als of de gevraagde ruimte 
niet in de bouwenveloppe paste. 
Wachtend op je afspraak kun je gaan kijken naar het vreemd geplaatste beeldscherm in de smalle ruimte 
wat nek klachten veroorzaakt of kunt gaan filosoferen waarom er zo’n vreemde draaideur in de wachtruimte 
staat. Een niet echt slimme plaatsing en indeling van een entreeruimte. 
 
Volgens mij is dit alles te danken aan het perse plaatsen van de tourniquet op de hoek. Het plaatsen van een 
reus van een draaideur ergens anders dan een hoek zal het gebouw een ander aanzien geven, een cilinder 
op een hoek valt nu eenmaal minder op dan het plaatsen van midden in een vlak. 
Het grote nadeel van het plaatsen van een entree op een hoek aan een toch al aardig smalle entree ruimte 
werk in mijn gevoel slecht, de ingang was niet goed zichtbaar, mijn eerste indruk was niet anders dan 
“moeten we hier naar binnen? ” Als “eyecatcher” van de Zuid-as had ik toch wat anders verwacht, een veel 
ingetogenere entree, maar toch duidelijk, passend bij toegang voor een advocatenkantoor die niet wil dat Jan 
en Alleman over de vloer komt. 
Zo’n opvallende draaideur wenkt juist mensen naar binnen net als een Bijenkorf. Welk klein kind wil nou niet 
een rondje in s ‘werelds hoogste draaideur.  
 
Natuurlijk heeft een draaideur meerdere voordelen, zoals het energie besparende aspect, een van de punten 
die belangrijk waren in het ontwerp van dit project. Helaas is de deur aangedreven, en is er een zware motor 
voor nodig om deze kolos aan te drijven. Een stukje zwaarder dan conventionele draaideuren. Met deuren 
en een tochtportaal is meer energie te besparen is mijn idee. 
 
Kortom de draaideur is tot nu toe niet erg functioneel. 
De kleine diameter van de draaideur maakt hem toch nog aardig bescheiden net groot genoeg om één grote 
advocaat of een kleine met cliënt door te laten. Enigszins is hier aan te zien dat als Egeraat de deur ook 
maar een aantal tientallen centimeters groter had gemaakt het meerdere mensen hadden opgevallen dat 
een 5 meter hoge draaideur niet echt kan. 
Wie het zwaarst leiden onder deze entreepartij zullen de glazenwassers zijn, probeer maar eens in kleine 
ruimte een ladder van 4 meter rechtop te zetten en omhoog te klimmen, oftewel onmogelijk.  
Misschien kunnen ze met soort lange water-en-zeep spuitende-borstel van 4 meter gaan werken maar dan 
kunnen ze daarna ook nog de vloer gaan dweilen. 
 
Alomvattend is deze deur naar mening geplaatst om te imponeren. 
Nergens kan ik een gedachte vinden van energiezuinigheid, lichte constructie onder of een veranderend 
volume. Hierbij bedoel ik mee dat de draaideur niet vernieuwend is. Het blijft een normale draaideur alleen 
uitgerekt toch 5 meter hoog. Er is niks mee gedaan qua vorm er zit geen twist in, het glas erin is niet 
gebogen bewerkt of gekleurd, het is het meest bewegende deel van het gebouw. 
 
Naar mijn mening is een de plaatsing van een pontificale tourniquet een teken van macht en geld van “wij 
kunnen een voordeur van 5 meter hoog neerzetten.” 
Ik zie er ook een “doe eens gek” mentaliteit in terug, die ik zelf ook wel waardeer maar op een verkeerde 
manier uitgevoerd, het is eentonig om alleen een standaard draaideur erg hoog te ontwerpen, doe er dan 
wat meer mee, wees creatief. Wat ik meer terug zie in de rest van het gebouw. 
Dan kun je ook wel wat meer dan alleen de deur groter maken dan normaal. Het is wel het onderdeel 
waarmee je de cliënt welkom heet in het gebouw. 
 


