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Bouwen aan de Hooidrift
Initiatief en ontwerp casco:
SUBoffice architecten
Like Bijlsma en Eireen Schreurs
Uitwerking en bouwbegeleiding:
BIQ architecten
Rick Wessels en Pieter Soetaert
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Begeleiding kopersgroep:
Urbannerdam
Frans van Hulten en Maaike
sGravenzande

foto: Frank Hanswijk
Architectuur van het collectief
In de Nederlandse architectuur worden projecten
voor collectief bouwen door gemeenten of andere
overheden gestimuleerd. Toch komen ze slechts
moeizaam van de grond. Bij de Hollandse ontwikkelpraktijk en wooncultuur van het rijhuis past
eerder particulier opdrachtgeverschap, dat over het
algemeen resulteert in bonte rijtjes met hyperindividuele architectuur. Als de bouwheer een collectief
is gaat het vaak om renovatie van oude scholen, of
een appartementengebouw waar keuzevrijheid en
variatie zich beperkt tot het interieur.

Ontwerp in dialoog
SUBoffice initieerde een project dat op deze vragen
inspeelde. Het collectievemodel dat zij samen met
de procesbegeleiders en opdrachtgevers ontwikkelden biedt alle ruimte voor de bewoners, waarbij
woninggrootte, kavelbreedte, verdiepingshoogte
en plattegrond individueel bepaald kon worden. In
samenspraak met de opdrachtgevers wedren collectieve ontwerpkaders vastgesteld. SUBoffice was
eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de gevel
en de aansluiting met de straat.

De insteek van dit project voor de bouw van 14
rijwoningen in Rotterdam west was anders. De
groep kopers wilde maximale keuzevrijheid bij
het ontwerp en bouw van hun huis, maar ook
profiteren van de lagere kosten bij een gezamelijke
bouw. Bovendien vroeg de 19e eeuwe buurt waar
het kavel zich bevond om een rustige straatwand
en de welstandsnota wees duidelijk naar inpassing
in het bestaande gevelbeeld.

Inpassing in de omgeving
in stedelijek context als hier vraagt het inpassen van
zo een afwijkend project een duidelijke ontwerpstrategie. Hierbij keek SUBoffice naar de individuele
bouw op de bredere lanen waar begin 20e eeuw
bewoners volgens eigen wensen huis bouwden,
maar wat betreft materialisatie en detaillering sterk
overeenkomt. De plinten gaan in deze woningen
verschillende relaties aan met de straat.
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Ontwerpstrategie
Het ontwerp van de gevels verliep volgens een voor
dit project ontwikkeld architectonisch systeem.
Hierdoor kon elke bewoner zelf de gevel bepalen
binnen bepaalde regels ten aanzien van materialisatie
en compositie. Dit leidde tot een straatwand waarin
zowel het blok als de individuele woning herkenbaar
is. Naast een maatsystematiek, die werd herleid uit de
19e eeuwse gevels in de omgeving, werd ook gewerkt
met regels voor de invulling van de steensdiepe negge.
De verschillende plattegronden zorgen ervoor dat de
compositie niet monotoon wordt. Een enkele dissonant
geeft een randje.
Eenheid in verscheidenheid
Het resultaat zijn veertien woningen, met elk een eigen
karakter en met een variatie van individuele wensen:
van werkkamers tot souterrain voor bezoek, drive in
woningen, wonen op de eerste verdieping tot een
dakakker. Ook het afwerknivo was zelf te bepalen: van
casco tot volledige afbouw, met houten en betonnen
vloeren. Ondanks deze diversiteit toont het project zich
als een architectonische familie.

Ontwerp plattegronden:
Jaakko van het Spijker
Simone Drost
SUB office
Studio Zwart
Pia en Kersten Nabielek
Ronald Feddes
Roy Sieljes
Stijn Rademakers met Maria Haag
Klaas Boersma
Marcel Jansen met Ateliers
Wouter Deen
Joep Mol
Ontwerp interieurs:
Emma van Eijkeren
Louis Toebosch
Claus Wiersma
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Ontwerpproces

In dialoog met de kopersgroep en in
samenwerking Urbannerdam zijn de collectieve kaders van het project stapsgewijs
vastgesteld. Een eerste stap betrof het
vaststellen van de verkaveling en woningtypologie en de collectieve elementen zoals
de doorgangen naar het achtergebied en
de collectieve parkeeroplossing. De tweede
stap betrof het gevelontwerp en de aansluiting met de straat.

De gemeente hoefde zo niet met invidivuele kopers te overleggen, en de
architectonische kwaliteit van de gevels
werd gegarandeerd. De uniforme geveldetaillering, uitgewerkt in samenwerking met
BIQ architecten, vereenvoudigt de bouw
en houdt bouwkosten in de hand. De woningen zijn uiteindelijk voor iets boven de
normale seriematige bouwkosten gebouwd.
De afbouw is naar eigen smaak en budget.

Wervingsfolder

Stappenplan voor het vaststellen van collectieve ontwerpkaders
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Analyse straatwanden: ritme en ordening, regel en uitzondering
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lokatie

groter ensemble

ritmisch ensemble

kleine korrel

Het grotere ensemble (9 woningen)
Architectonische details dienen ter ondersteuning
van de hoofdvorm en de verschillende functies (winkels op de hoek en in het midden)

Het ritmische ensemble (6 woningen)
De details zijn gericht op het versterken van
het ritme, en de getande vorm zorgt voor een
bijzonderen overgang met de straat.

De kleine korrel (3 woningen):
De architectuur richt zich op aansluiting
met de buurkavels en de details geven de
woning extra karakter.
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Ontwerpstrategie: ankerpunten in het blok

foto: Frank Hanswijk
Uiteindelijk zijn twee ankerpunten gerealiseerd: de overhoekse gevel naar de Mathenesserlaan
kon ontstaan door niet de gehele kavel te bebouwen en de poortwoning boven de sterk verkleinde parkeergarage heeft een bijzondere typologie

Potentiele stedelijke ankerpunten markeren de aansluitingen van de bouwkavel met
de aanliggende bebouwing en de doorgangen naar het achtergebied
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Plattegrond en doorsnede DO fase

Plattegrond begane grond

Langsdoorsnede
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Ontwerpstrategie: individuele woning
plattegronden en woonfuncties
De uiteindelijke plattegronden zijn volledig
toegesneden op de individuele wensen. Toch
kunnen ze gegroepeerd worden in verschillende woontypologieen.
Vier woningen hebben zowel de woonkamer als
de keuken op de begane grond. Deze woningen
hebben naar de straat toe een transparante
plint. De keuken bevindt zich aan de voorzijde
en de woonkamer aan de achterzijde

Vijf woningen hebben een woonkeuken aan de
tuin en een woonkamer op de verdieping. Deze
woningen hebben een bijzondere ruimtelijke
verbinding (trap, vide split level) tussen de begane grond en de eerste verdieping.

Vijf woningen hebben de keuken en woonkamer
op de verdieping gelegd. Zij hebben balkonnen
aan de achterzijde en parkeerplaatsen, bergingen en werkkamers aan de voorzijde. Onder het
balkon ligt hebben een aantal een tuinkamer
gelegd.
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Ontwerpstrategie: individuele woning

Ruimtelijke concepten
De dimensies van de kamers, met hoge of juist heel lage
plafonds, en de verbindingen daartussen bepalen de
ruimtelijke opzet van de woning. Het project bevateen grote
verscheidenheid aan ruimtelijke opzetten, van vrijwel geheel open plattegronden met vides en ruimtelijke verbindingen tussen de verschillende woonlagen, tot meer omsloten
opzetten met klassieke kamers en trappenhallen.

Kavel 8: Poortwoning boven garage met balkon aan de woonkeuken

Ook de relatie tussen de binnen en de buitenruimte is op
verschillende manieren vormgegeven. Sommige woningen
hebben terrassen aan de slaapverdieping, anderen grote
balkonnen aan de woonverdieping, en ook is er een woning
met een dakakker gerealiseerd. Twee woningen hebben een
verlaagde woonverdieping waardoor een zitkuil ontstaat in
relatie tot de achtertuin.

Kavel 5: Doorlopende trap naar de woonverdieping en dakakker

Een drietal drive in woningen is uitgerust met garages aan
de straatzijde. Ook liggen er een aantal bergingen in de
plint. Door de diepe negges en het sterke gevelritme worden deze functies niet ervaren vanuit de straat. Er zijn een
aantal opdrachtgevers die juist de keuken of de werkkamer
positioneerden aan de straat. Deze zijn uitgerust met grote
ramen en geven de straatwand een open karakter.

Kavel 13: Verlaagd wonen met extra hoge verdieping en balkon aan de voorzijde
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Ontwerpstrategie: collectieve gevel
Om de gewenste individualiteit ook in de gevel te laten weerspiegelen
zonder dat de straatwand uit elkaar zou vallen ontwierp SUBoffice een set
van gevelregels waarbinnen de opdrachtgevers hun eigen gevel konden
vormgeven. In twee verschillende gevellagen werden verschillende
keuzen in vormgeving en materialisatie gegeven.
De voorste gevellaag werkt als een masker en bepaalt het ritme van de
straatwand met diepliggende neggen en vaststaande stramienen tussen
de ramen. Elke bewoner bepaalt zelf de gevelcompositie, de hoogte van
de glazuurstenen plint (laag, midden of hoog) en de invulling van de
gaten, met ramen of blindnissen.

gevel totaal

vulling

gevelregels

plint en top

gevelregels

plint en top

Voor een drietal opdrachtgevers leidden de gevelregels niet tot een
bevredigend resultaat. Zij vormden de tweede familie, de ‘specials’, waarbij
de ramen een vrijere compositie volgden. Om het ritme van de straatwand niet te verstoren, werden de ramen niet diep maar juist vlak in de
gevel gepositioneerd. Zo wordt de afwijkende compositie niet geaccentueerd en wordt de gevel als een vlak blok ervaren.

Gevelregels ‘regulars’

gevel totaal

vulling

Gevelregels ‘specials’
Gevelregels: een variatie van ordeningsopties binnen de gevelregels
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Materialisering en detaillering: regel en uitzondering

foto: Frank Hanswijk
Erker

Haakjes voor klimplanten

foto: Frank Hanswijk

De detaillering met verschillende gevellagen maakt de aansluiting met zowel de straat als het interieur. Achter het grote ritme van de
straatwand, aangezet met diepe negges, verschijnen individuele invullingen die aansluiten op de specifieke ruimtes die daarachter
liggen.

Natuurstenen zitbankje
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Wonen aan de straat
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