EEN BLOK STAD

De woningmarkt is veranderd. De consument is meer dan ooit aan zet en bepaalt wat er gemaakt moet
worden. Eén Blok Stad Oude Westen in Rotterdam is een succesvol antwoord hierop voor bestaande
woningbouw.
Door van voormalige corporatie-panden alleen het casco te vernieuwen en de woningen – na samenvoeging
tot diversie woningtypen – aan te bieden, krijgt een koper maximale vrijheid een woning volledig naar eigen
smaak, tempo en budget te realiseren. Dat leverde 64 unieke woningen op achter 50, in glorie herstelde,
vroeg twintigste-eeuwse gevels.
Eén Blok Stad is een renovatieproject van 50 panden aan de Snellinckstraat en Zwaerdecroonstraat in de
Rotterdamse buurt Middelland. De panden bestaan over het algemeen uit 5 lagen: een souterrain, beletage, 2
verdiepingen en een kap. Oorspronkelijk bestonden de panden uit 3 huurwoningen met een 2-laagse
benedenwoning, een tussenwoning en een 2-laagse bovenwoning.
De panden waren al jaren sterk achteruit gegaan en met het oog op sloop werd geen onderhoud meer
gepleegd. Met name paalrot in de houten fundering zorgde voor ernstige verzakking en maakte ingrijpen
noodzakelijk. De voorgenomen sloop werd door de resterende huurders krachtig en effectief afgewezen: deze
unieke panden moesten behouden blijven voor Rotterdam.
De uniciteit heeft ERA Contour vervolgens tot kracht gemaakt van een haalbaar renovatieconcept: Eén Blok
Stad. Volgens dit concept zijn alle vrij gekomen huurwoningen casco gerenoveerd en verkocht. De overgebleven
huurwoningen zijn hoogwaardig en met behoud van unieke details en originele plattegronden, afgebouwd.
De casco koopwoningen zijn als volgt aangepakt: alle niet-oorspronkelijke inrichting inclusief binnenwanden
werd verwijderd. Vervolgens is alleen het jasje van de panden aangepakt: de fundering werd volledig
vernieuwd, de gevels werden volledig hersteld en voorzien van nieuwe ramen en kozijnen en het dak werd
eveneens vernieuwd of hersteld.
Per nieuw vervaardigde woning van 2, 3 of 5 lagen zijn op 1 plek in de woning de meterkast en alle in en
uitgaande voorzieningen (gas, water, elektra, lucht) aangeboden. Daarnaast werden de tuinen gesaneerd en
werden 2 collectieve fietsenstallingen (voor zowel huurders als kopers) gerealiseerd.

EEN BLOK STAD

De afbouw van de woningen (variërend van ca. 115 tot 340 m2) was vervolgens volledig aan de kopers. Zij
konden naar eigen smaak, tempo en budget hun woning afbouwen. Daarbij hadden zij eigen
verantwoordelijkheid voor ontwerp en afbouw volgens de regels van het Bouwbesluit. Dat heeft 64 volledig
unieke processen en woningen opgeleverd.
Sommige kopers hebben zich op professionele wijze laten bijstaan door architecten, aannemers en andere
adviseurs. Anderen hebben juist met minimale middelen maar met veel eigen denkkracht, bloed, zweet en
tranen, slimme en bijzondere oplossingen bedacht.
Het is onmogelijk in dit document een uitputtend overzicht te geven van de (architectonische) resultaten. Vides,
dubbelhoge gevelpuien, glazen vloeren, unieke trappen, kasten over drie etages, dakterrassen, polyester
keukens en badkamers, verhoogde vloeren, moderne en klassieke materialen, gastenappartementen; in elke
woning is een bijzondere en unieke architectonisch oplossing te vinden.
En misschien is die waanzinnige diversiteit in één project wel het meest bijzonder aan Eén Blok Stad. Geheel in
de geest van de tijd heeft hier niet één grootschalige renovatie plaatsgevonden onder regie van één partij,
volgens één ontwerp en gefinancierd door één partij, maar zijn de condities geschapen met grondig herstelde
casco’s voor ruim zestig particuliere opdrachtgevers die zelf sturing en vorm hebben gegeven aan hun unieke
stadswoning!
De formule Eén Blok Stad is en wordt inmiddels (succesvol) toegepast in meerdere steden in de Randstad.

SITUATIE / IMPRESSIE

WONING #1 – HEEL PAND

WONING #2 – HEEL PAND

WONING #3 – HEEL PAND

VERANTWOORDING

Een blok stad Oude Westen is een ontwikkeling van ERA Contour

in samenwerking met Woonstad Rotterdam

en kopers van Een blok stad

Ontwerp afbouw woningen door bewoners of diverse architecten
waaronder HP Architecten (woning #1 en woning #2)
Fotografie:
• Meindert Koelink
• Dieuwertje Komen
• ERA Contour
November 2012
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Eén Blok Stad / Rotterdam
kluswoning #1
opdrachtgever: Raffael en Stephanie
ontwerp: 2010 / realisatie: 2011
interieur i.s.m. Merel Smit
bouwer: VOF de Dochteronderneming

Van aankoopadvies tot droomhuis
In de wijk het Oude Westen in Rotterdam hebben Woonstad en ERA
Contour bijna vijftig woningen gerenoveerd onder de naam ‘Eén Blok
Stad’. Een aantal kopers hebben wij geholpen met het indelen en
inrichten van hun nieuwe casco huis.
Ruim twee jaar geleden werden wij gevraagd door ERA Contour om
potentiële kopers te adviseren bij de aankoop van hun cascowoning.
In een kort en intensief proces zijn de woonwensen en mogelijkheden
vertaald in een schetsontwerp.
Na aankoop hebben we voor drie gezinnen het ontwerp uitgewerkt,
de bouwaanvraag verzorgd en een aantal beeldbepalende onderdelen
ontworpen. Een grote vide, een stalen boekenkast en een bijzondere trap
zijn tot in detail uitgetekend.
De adviezen en werkzaamheden zijn voor iedere opdrachtgever
afgestemd op zijn specifieke wensen en bouwkundige kennis. Deze
projecten hebben ons een nieuwe manier geleerd om particulieren
strategisch te adviseren. Het waren processen met leuke mensen, veel
snelheid en prachtige eindresultaten!
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Eén Blok Stad / woning #1
5 laagse woning voor Raffaele en Stephanie.
Bijzonderheden: in samenwerking met interieuradviseur en
bouwer is de realisatie tot stand gekomen. HP architecten was
verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp, de bouwaanvraag, de constructieve ingrepen en de gedetailleerde
uitwerking van de ruimtelijke trap.

Eén Blok Stad / woning #2
5 laagse woning voor het gezin van Mark en Mariëlle.
Bijzonderheden: van te voren was bekend dat een pools
familielid de uitvoering van de verbouw op zich zou nemen.
HP architecten was verantwoordelijk voor het architectonisch
ontwerp, de bouwaanvraag, de constructieve ingrepen en de
gedetailleerde uitwerking van de trap en de stalen kasten.

Eén Blok Stad / woning #3
5 laagse woning voor Chantal en Gijs. In de weekenden voor de
zoon van Gijs, en binenkort voor de baby.
Bijzonderheden: Gijs en Chantal hebben veel zelf gedaan. HP
architecten werd ingeschakeld bij lastige problemen en om
feedback te krijgen. HP architecten was verantwoordelijk voor
het architectonisch ontwerp en de bouwaanvraag.
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Eén Blok Stad / Rotterdam
kluswoning #2
opdrachtgever: Mark van Veen en Mariëlle Hoeijmans
ontwerp: 2010 / realisatie: 2011
Deze vijf laagse woning heeft een ruimtelijk, licht en
vrolijk interieur dankzij de ruime vide. Deze verbindt de
eetverdieping aan de tuin met op de verdieping gelegen
de woonkamer en bibliotheek.
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Eén Blok Stad / Rotterdam
kluswoning #3
opdrachtgever: Gijs Gemke en Chantal Geurden
ontwerp: 2011 / realisatie: 2012
Dankzij de grote vide direct aan de achtergevel heb
je vanaf de woonverdieping prachtig zicht op de tuin.
De aan deze tuin gelegen eetverdieping krijgt er extra
daglicht door.
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Huijbregts Poiesz architecten
s Gravendijkwal 73m
3021 EE Rotterdam
t 010 476 40 60
info@hparchitecten.nl
www.hparchitecten.nl
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Vertical Loft
Rotterdam

Delftsestraat 9 c
3013 AB Rotterdam
The Netherlands
t. +31 (0)10 41 40 181
f. +31 (0)10 41 46 843
e. info@shifta.nl
w. www.shifta.nl

Projectgegevens:
Opdrachtgever			
Adres:				
Ontwerp 			
Projectarchitect(en) 		
Adviseur constructie 		
Aannemer 			
Installaties			
Gietvloeren: 			
Meubelbouw: 			
Foto‘s:				
Bruto vloeroppervlakte 		
Bruto inhoud			
Programma			
Voorlopig ontwerp (maand, jaar)
Definitief ontwerp (maand, jaar)
Aanvang bouw (maand, jaar)
Oplevering (maand, jaar)		

Oana Rades en Harm Timmermans
Zwaerdecroonstraat 34a, Rotterdam
Shift architecture urbanism, Rotterdam
Oana Rades en Harm Timmermans
B2CO, Richard Fielt, Ede
JWK Bouwteam, Gerrit Kooiker, IJzendoorn
Installatietechniek Fred vd Pol & Zn., Ede
DRT, Oss
Gerrit Kooiker, Gaby van den Boom
René de Wit, Jeroen Musch
217 m2
695 m3
woonhuis met werkkamer en drie slaapkamers
Februari 2011
Mei 2011
Mei 2011
Juni 2012

Vertical Loft

Radicale makeover van een voororlogse stadswoning in Rotterdam
Deze zogenaamde kluswoning in het centrum van Rotterdam is in eigen beheer
verbouwd. De vooroorlogse stadswoning is aan de buitenzijde teruggebracht in
originele staat door Era Contour terwijl het interieur volledig is vernieuwd door
de bewoners.
Uitgangspunt bij het ontwerp was om een verticale loft te maken: een huis zonder
muren waarbij alle drie verdiepingen tot een ruimtelijk continuüm gesmeed zijn.
Het nieuwe huis wordt georganiseerd door een kast die alle drie woonlagen met
elkaar in verbinding brengt. Dit XXL-meubel met een lengte van 10 meter en een
hoogte van 9 meter vervangt de dragende middenmuur die over alle drie verdiepingen verwijdert is. Het functioneert als een opslagelement voor het gehele huis.
In zijn modulaire systeem worden keukenkast, boekenkast, meterkast, garderobe,
berging en walk-in-closet samengebracht.
Een centrale vide maakt de volledige maat van de kast ervaarbaar en creëert diagonale zichtrelaties tussen de verschillende vloeren. Ook maakt de vide mogelijk
dat het centrale gedeelte van het 14m diepe huis voldoende licht krijgt. Twee
stalen trappen, geplaatst in de vide en afgestemd op het maatsysteem van de kast,
ontsluiten de boekencollectie en creëren een verticale circulatie door en langs het
meubel.
De radicale makeover van het huis wordt gecombineerd met een selectief behoud
van elementen van het oude huis. Industriële materialen, zoals het betonplex van
de kast, de stalen trappen en de gietvloeren, contrasteren met de oude onafgewerkte bakstenen muur, het gerestaureerde glas in lood en de originele deuren. De
ruwe muur, met de gaten van de verwijderde vloerbalken, vertelt het verhaal van
de continue makeovers die het huis heeft ondergaan in de laatste 100 jaar.
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