17 sociale huurwoningen Rakstraat

Hoek Schuttersweg / Rakstraat
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Het project bestaat uit 6 appartementen en 11 grondgebonden
woningen. Met dit project wordt een vervolg stap gezet in de
verbetering van het Schutterskwartier in Crooswijk en draagt
Woonstad bij aan een diverser en inclusiever Rotterdam.
Het Schutterskwartier is een wijk uit het interbellum van de
20e eeuw. De woningen aan de Rakstraat kenden begin 21e
eeuw funderingsproblemen en waren niet meer bewoonbaar.
Nadat de woningen zijn gesloopt tussen 2008 en 2015 heeft
de kavel gefunctioneerd als buurtfunctie en moestuin: de
RakAkker. Nu is de hoek weer een nieuw thuis voor bewoners
uit de wijk, waar mensen met plezier betaalbaar kunnen
wonen.

Interieurfoto: woonkamer gezinswoning, bouwnummer #3

“De vraag naar betaalbare huurwoningen in de stad is groot.
In Crooswijk zijn 17 diverse sociaal plus woningen gerealiseerd aan de
Schuttersweg en Rakstraat voor Woonstad Rotterdam.
De woningen zijn georganiseerd en opgedeeld in een ensemble van 3 blokken,
die aansluiting zoeken bij de schaal en maat van het Schutterskwartier.”
Stedebouwkundige situatie
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Programma
De 17 woningen, entree, gemeenschappelijke ruimte en het
stadswarmte station zijn als een puzzel in elkaar geplaatst
door 7 verschillende type woningen te realiseren, variërend
van 46m2 tot 96m2. Deze woningen zijn gemaakt voor het
sociaal plus segment.
De uitdaging was om het project binnen het beperkte budget
en strakke planning te kunnen realiseren. Uiteindelijk voeren
soberheid, doelmatigheid en eenvoudige verschijningsvorm
de boventoon en is het een gewild project geworden waar
bewoners graag willen wonen.
Voor de eengezinswoningen zijn bijzonder veel inschrijvingen
geweest, die de schaarsheid van betaalbare nieuwbouw
woningen onderstrepen.
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8x gezinswoning met tuin 		
1x bovenwoning met dakterras		
1x tweekamer woning met tuin		
1x driekamer appartement met tuin
3x driekamer appartement met loggia
3x driekamer appartement met loggia
1x stadswarmte wijkstation		
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Doorsnede over gezinswoning

96m2
94m2
47m2
68m2
63m2
69m2
16m2

“Juist wat achter de gevel zit is
architectuur: programma, doelgroep
en diversiteit.”
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Doorsnede over kopblok
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Doorsnede over bovenwoning
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Overzichtstekeningen

Plattegrond begane grond

Plattegrond 1e verdieping
5

Overzichtstekeningen

Plattegrond 2e verdieping

Bewoner bouwnummer #3:
“De vraag naar betaalbare
huurwoningen met een tuin in de
stad is groot: voor mijn woning
zijn meer dan 1000 inschrijvingen
geweest.”

Project uitdagingen
De grootste uitdagingen in dit project waren:
1. De strakke planning inclusief bouwtijd. De oplevering
stond bij de start van 2018 reeds vast in begin 2020
2. Het realiseren van een goede woonkwaliteit en
plattegrond, terwijl de betaalbaarheid geborgd is
3. De buitenruimtes zijn in het vergunningentraject
aangepast van balkons naar loggia’s met verhoogde
bouwkosten en verminderde huuropbrengsten
4. Tijdens het definitief ontwerp & vergunningentraject zijn
een Stadswarmte Wijkstation en een extra tweekamer
woning aan aan het Programma van Eisen toegevoegd
5. De bouwkosten stonden onder druk door de snel
gestegen bouw- en materiaalprijzen, alsmede de
aansluiting op een belending die in zeer slecht staat was
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Achterpad met bergingen en tuinen
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Voorgevel, Rakstraat

Voorgevel Schuttersweg

Achtergevel
8

Project informatie
Programma: 		
17 woningen Crooswijk
Adres: 		
Rakstraat, Rotterdam
Opdrachtgever:
Woonstad Rotterdam
Architect: 		
Toko Fuze i.s.m. Joep van der Veen
			(opdrachtnemer: Bokkers van der Veen)
Aannemer: 		
Gebroeders Verschoor
Foto’s: 		
Frank Hanswijk
Oppervlakte (BVO): 1900 m2
Ontwerp: 		
2018
Oplevering: 		
2020

9

