Rietzoom

DJ
gT

Rietzoom, Park 16hoven, Rotterdam
Ontwerp | 2016>
Realisatie | 2020
Oppervlak | 7.420 m2
Opdrachtgever | Dura Vermeer Bouw Zuid West
Stedenbouwkundige | Stadsontwikkeling Rotterdam
Adviseurs | S&W consultancy, Kaskon
Aannemer | Dura Vermeer Bouw Zuid West
Fotografie | Sebastian van Damme

de appartementengebouwen aan de Tinbergenlaan

tweekappers aan de laan

appartementen vanaf de singel
Het project bevindt zich in de buurt
Rietzoom in Park 16Hoven. De
overdadige aanwezigheid van groen
en water in de directe omgeving vormt
de aanleiding voor een concept van
sculpturale bouwblokken, die met hun
verspringende gevels en dakterrassen
goed aansluiten op deze uitgesproken
buitenstedelijke kwaliteit van de wijk.
De ontworpen eengezinswoningen
zijn voorzien van plat dak en
geschakeld in bouwmassa’s van
twee, drie of vijf eenheden. Ze worden
afgewisseld door woningen met kap
ontworpen door ZVA en zijn gelegen
aan weerzijden van de Tinbergenlaan,
één van de meest stedelijke lanen in
Park 16Hoven, waar in het midden

een rij grote bomen in een groene
berm zullen worden aangeplant. Aan
de straatzijde zijn op verschillende
verdiepingen sprongen en setbacks
in de voorgevel gemaakt, die ruimte
bieden aan balkons en entrees en de
bouwblokken een bijzonder sculpturaal voorkomen geven. Verschil in
steenkleur en geveltextuur benadrukt
deze plastiek. Erkers en hoektorens
vormen daarbij de eigentijdse uitdrukking van een rijke buitenstedelijke
architectuurstijl.
De appartementen zijn ondergebracht
in twee compacte bouwvolumes van
vier bouwlagen. Ze liggen aan het
einde van de laan, waar een
voetgangers en

fietsersbruggetje het water kruist en
zo de verbinding maakt met de groene
rand van de wijk. Beide volumes zijn
op entreeniveau verbonden met een
garage voor fietsen en auto’s, die is
voorzien van een groen dak en een
groen talud aan de waterzijde.
De verschijningsvorm van het bakstenen ensemble wordt in grote mate
bepaald door royale, verspringende
balkons en terrassen, georiënteerd
op het water. Verdiepingshoge glazen
schuifpuien bieden de appartementen
veel licht en uitzicht op de groene
omgeving. Aan de waterzijde vormen
rietkragen en informele grassen de
overgang naar de aangrenzende
natuur.

van twee losse scherven naar een heldere beëindiging van de laan

“De verschijningsvorm van het bakstenen
ensemble wordt in grote mate bepaald
door royale, verspringende balkons en
terrassen, georiënteerd op het water”

entrees appartementen en parkeergarage

het landschap vouwt over de parkeergarage heen

entreehal met eikenhouten lambrisering

begane grond

eerste verdieping

doorsnede

detail metselwerkinvullingen
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hernieuwbare energiebronnen(zonnepanelen)

Voldoende daglicht toetreding

groen op de daken draagt bij aan het groen in de omgeving

hernieuwbare warmteopwekking (bodem warmtepomp)

panoramisch uitzicht (ook zittend)

duidelijke entrees

efficient verwarmings- en koelsysteem

te openen ramen in alle ruimtes

ondergrondse parkeergarage/ niet zichtbaar
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bevorderen van het gebruik van trappen

Materialen van robuuste en hoge kwalitteit

groen dak

entreeruimtes ook collectief bruikbaar

BIM- gemodelleerd ter voorkoming van bouwfouten

efficient ventilatiesysteem

gemeenschappelijk groen
regenwater infiltratie
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gemeenschappelijke binnenruimtes

detail halfverdiept balkon

duurzaamheid

blok van 5 woningen met een opbouw

pandstructuur		

samenhang			

patchwork

blok van 2 woningen

eerste verdieping

detail van de woningentree

begane grond

straatgevels eengezinswoningen
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“Erkers en hoektorens vormen de
eigentijdse uitdrukking van een rijke
buitenstedelijke architectuurstijl”

zicht op 2 blokken waarin het kleuenspel voor diversiteit zorgt

blok van 3 woningen met toren als entree tot de laan
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