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Cabriohuis van hunk-design

Projecttekst: Cabriohuis
HUNK-design transformeert een doorsnee eind 19de eeuwse Rotterdamse bovenwoning tot een uniek stadsparadijs met Cabriodak.
Midden in de stad staat nu een woning dat met de seizoenen en
het weer mee beweegt.
‘s Zomers is het een heerlijke open woning met een ruim dakterras, bij regen schuift een glazen dak over het dakterras en bij wind
gaan de glazen wanden dicht voor beschutting.
‘s Winters wordt het dakterras dichtgeschoven tot een winterkamer.
Aanleiding voor de verbouwing:
De bewoners, Bart Cardinaal en Nadine Roos van het ontwerp en
architectenbureau HUNK-design, wonen al sinds hun studententijd
op dit adres. Met de komst van hun dochter voldeed de slecht onderhouden woning met een klein balkonnetje op het Noorden niet
meer en waren ze op de uitkijk naar een woning met een tuin of
dakterras. De mogelijkheid deed zich voor om de woning voor een
schappelijke prijs te kopen en toen ook bleek dat de gemeente
geen bezwaar had tegen een nieuw te bouwen dakterras was dit
het begin van een drastische verbouwing .
Concept:
De grootste wens was om een buitenruimte te hebben waar de
dochter zou kunnen spelen en de ouders van de zon zouden kunnen genieten. Om dit te kunnen realiseren moest een groot deel
van het originele puntdak verwijderd worden. Consequentie zou
hier wel van zijn dat de bovenste verdieping aanzienlijk kleiner
zou worden en de vraag was of dit wel de moeite waard was
omdat het in Nederland toch niet altijd zulk mooi weer is. De oplossing was een cabriohuis met een dakterras voor heerlijke zonnige
dagen dat helemaal dichtgeschoven kan worden met een glazen
dak en wanden tot een tuinkamer bij regen en koud weer.

Totale verbouwing:
Om dit dakterras te kunnen maken moest niet alleen een groot
deel van het dak eraf, maar moest het hele huis opnieuw worden ingedeeld. Waar eerst de slaapkamer was is nu het dakterras
gebouwd. De slaapkamer is op de plaats gekomen van de oude
eetkamer. De eettafel staat nu op de plek waar voorheen de badkuip stond. De badkamer en keuken zijn van plek verwisseld. De
nieuwe zithoek was vroeger een donker en koud zolderkamertje
en wat eerst de woonkamer was is een ruime speelkamer geworden. Het tussen, een typische 19de eeuwse ruimte tussen de vooren achterkamer, is veranderd in een walk-in closet. Alleen de de
dochters slaapkamer is niet van plek verwisseld.
Één jaar wonen in het Cabriohuis:
Het hele huis is ontworpen om met het gezin in de stad te kunnen
blijven wonen. De verwachtingen die het gezin had over hoe het
zou zijn om te wonen in het Cabriohuis zijn ruimschoots overtroffen. De verwachting dat wonen aan een dakterras vol met groen
het woongenot zou vergroten werd waargemaakt, maar er kwam
nog een onverwachts positief effect bij en dat is de beleving van
de lucht. Door het glazen dak geeft het weer een extra dynamiek
aan de woning. Ook was verwachting dat het dak minder vaak
geopend en gesloten zou worden, dat het veel statischer gebruikt
zou worden. Maar omdat het zo gemakkelijk en snel gaat wordt er
veel meer gebruik van gemaakt dan verwacht.
Zo wordt tijdens een zomers etentje op het dakterras bij een onverwachte regenbui niet iedereen
naar binnen verhuisd, maar gewoon het dak dicht gedaan.
Voorbeeld:
HUNK-design wil met dit Cabriohuis laten zien dat het mogelijk is
om de verouderde bovenwoningen, waarvan er duizenden zijn in
Rotterdam, aan te passen aan de eisen die een hedendaags gezin
stelt aan wonen in de stad.
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Voor de verbouwing was de zolder donker en slecht geïsoleerd. ‘s Zomers
was het bloedheet onder de pannen en ‘s winters was het er bitter koud.
Met de verbouwing is 2/3de deel van het dak gesloopt. Alleen aan de
voorzijde van het pand is een deel van het originele dak behouden gebleven.
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Cabriodak
Er is een dak teruggebouwd dat uit
twee delen bestaat. Het middelste deel
vormt de verbinding tussen het originele deel en het terras deel. Het achterste deel maakt het huis bijzonder en
is verantwoordelijk voor de naam. Dit
Cabrio deel is verschuifbaar en kan
over het middelste deel heen geschoven worden. Het dak van het achterste
deel bestaat uit een staalconstructie met
3 glazen platen die de gehele breedte
beslaan. Zo is er een huis ontstaan dat
met de seizoenen meebeweegt.
In de winter zijn het glazen dak en de
glazen wanden dicht geschoven en is
het leven naar binnen verhuisd.
In de lente kan het dak met de eerste
zonnestralen opengeschoven worden ,
maar als de wind nog fris is kunnen de
glazen wanden dicht blijven en ontstaat er een prettige beschutte plek.
‘s Zomers zijn het dak en de wanden
helemaal opengeschoven. Er is een
heerlijk zonnig dakterras dat doorloopt
in de woning. Wat voor een ruimtelijke
beleving zorgt.
In de herfst, als de temperaturen nog
lekker zijn, kan het dak dichtgeschoven
worden als er een herfstbuitje opsteekt.
Het zomer gevoel wordt zo verlengd
want het voelt aan als schuilen in een
tent. Knus, droog, maar toch buiten.
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Op een grijze dag, kan nog steeds gebruik gemaakt worden van het dakterras. Door het dak dicht te schuiven blijft het droog mocht er
een buitje vallen.
De houten vloer loopt door van binnen naar buiten. Zo wordt de woonkamer bij het terras getrokken en vormen ze een geheel.
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Door de verbouwing is de donkere zolder veranderd in een heerlijke lichte ruime woonverdieping.
Het dak bestaat uit drie delen: vooraan het originele deel, het middelste deel dat de verbinding vormt tussen voor en achter en het achterste deel met het verschuifbare glazen dak. In het ontwerp is ernaar gestreefd om de drie delen in elkaar over te laten vloeien zodat de
woonverdieping als een geheel aanvoelt. De driehoekige wanden tussen het originele deel en het middelste deel staan onder een schuine hoek zodat de twee delen in elkaar waaieren.
Aan de keukenzijde heeft de driehoekige wand een raam gekregen. Dit raam geeft uitzicht op het Nationale Nederlanden gebouw.
De houten vloer loopt waterpas over de hele verdieping. Omdat het ruim 120 jaar oude huis aan de voorzijde is verzakt zou de vloer hier
tot vlak onder het raam uitkomen. Daarom is hier een uitsparing in de vloer gelaten naar de oorspronkelijke vloer en is er hier een zitkuil/
zithoek ontworpen.
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Op de beneden verdieping zijn de oorspronkelijke eetkamer en woonkamer veranderd in respectievelijk een slaapkamer en een speelkamer. Op deze verdieping zijn de originele elementen zoveel mogelijk bewaard gebleven.
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De entree naar de woning begint spectaculair. Om het oneindige gevoel van de steile nauwe trap te benadrukken is aan VollaersZwart
gevraagt een kunstwerk in het trappenhuis te installeren.
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