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Inloophuis De Brug 
Hergebruik van een grachtenpand 

Aelbrechtskolk 33 A & B Rotterdam
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Hergebruik van een grachtenpand in Rotterdam 

Delfshaven voor welzijnswerk en wonen

Een bestaand grachtenpand is getransformeerd tot 

een plek voor welzijnswerk voor mensen uit de buurt, 

een jongeren ruimte op de eerste verdieping en een 

appartement op de twee bovenste lagen. 
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Programma

Het pand is het nieuwe thuis voor Inloophuis De Brug in 

Rotterdam Delfshaven. De Brug is een laagdrempelige 

plek voor ontmoeting voor mensen in knelsituaties 

in Rotterdam West. Het inloophuis zoekt naar 

mogelijkheden om het persoonlijk welzijn van mensen 

uit de buurt te verbeteren en is verbonden aan de 

tegenovergelegen Pelgrimvaderskerk. 

Daarnaast is op de eerste verdieping een jongeren 

ruimte gesitueerd. De tweede en derde verdieping 

bestaat uit wonen. Hierdoor draagt het pand bij aan een 

actief gebruik en verlevendiging van deze monumentale 

plek in Historisch Delfshaven.

Duurzame exploitatie

De nieuwe plek van Inloophuis De Brug aan de 

Aelbrechtskolk vervangt een huurpand elders in de 

wijk dat al enkele tientallen jaren in gebruik was. In 
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het nieuwe pand kunnen een aantal doelstellingen 

worden verenigd. De huurpenningen kunnen nu aan 

de verbetering van het eigen pand worden uitgegeven 

en het pand staat midden in de wijk waar de bestaande 

bezoekers van De Brug wonen. Met de nabijheid van de 

Pelgrimvaderskerk aan de overkant is er de mogelijkheid 

om de ruimten intensiever de hele week door te 

gebruiken. Dit alles komt de exploitatie van deze plek 

opdrachtgever:

College van Kerkrentmeesters 

Hervormde Gemeente Delfshaven

ontwerp team:

ASAS Arjan Scheer AADipl (architect)

Roel Petri, Rijswijk (constructeur)

Multical, Rotterdam (calculatie)

Sanitas, Rotterdam (asbestinventarisatie)

uitvoerend team:

ASAS, Rotterdam (directievoering)

Rietdijk Rotterdam (aannemer)

Zonneveld Ingenieurs, Rotterdam (constructeur)

Ernst Sluijter Meubelmakerij (meubelmaker)

Bouter & Kok, Rotterdam (keuken)

fotografie: Jeroen Musch
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voor ideële doelstellingen ten goede. Door het realiseren 

van een volledig zelfstandig appartement op de tweede 

en derde verdieping genereert het pand ook inkomsten 

in een tijd waarin subsidies voor welzijnswerk terug 

lopen.

Ruimtelijke kwaliteit door hergebruik van de 

historische hoofdvorm

De historische hoofdvorm is als uitgangspunt genomen 

bij de renovatie. Aelbrechtskolk 33 is gelegen in 

het beschermde stadsgezicht Delfshaven. Enkel de 

voorgevel is aangemerkt als beeldbepalend. Het pand 

heeft een zeer bewogen bouwgeschiedenis. Voor 

aanvang van de werkzaamheden waren de ingrepen 

uit de jaren 60 het meest zichtbaar. Verborgen achter 

de betimmeringen kwam een constructie met moer- en 

kinderbalken uit het eind van de 16e en het begin van 

de 17e eeuw te voorschijn. Door de jaren heen waren 

echter vele ravelingen gemaakt, korbelen verwijderd 

en rottende balk koppen provisorisch vervangen en 

opgeklampt. Daarnaast werd zichtbaar dat in het pand 

een zeer hevige brand had gewoed waarna de kap aan 
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de voorzijde volledig was vervangen en de kap aan de 

achterzijde provisorisch was gestut. Deze situatie vroeg 

om direct ingrijpen om een veilige situatie te kunnen 

creëren. 

Bijzonder is dat in de tussenruimte tussen de twee 

verschillende kappen op de tweede verdieping een 

driehoekig raam was ontstaan. Door bij de renovatie een 

tweede trap voor de bestaande trap te zetten kon een 
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trappenhuis naar het appartement worden gemaakt dat 

precies uitkwam op een overloop met het bijzondere 

driehoekige raam. Via de lange trap klim je hierdoor 

naar natuurlijk licht. Op de woonverdieping organiseren 

de ontsluiting en de twee verschillende kapvormen de 

ruimten. Aan de voorzijde verbreed de ruimte zich met 

een prachtig uitzicht over Historisch Delfshaven. In 

het midden vernauwd de ruimte zich rond de centraal 

geplaatste keuken. Aan de achterzijde is een introverte 

ruimte met een bijzondere spitse kap. 

Op de eerste verdieping is een uitbreiding gerealiseerd 

waardoor de woning gebruik kan maken van een riant 

dakterras met avondzon. Op het terras terugkijkend naar 

het huis, ontstaat door het wolfseind op de spitse kap 

een bijna landelijke sfeer midden in hartje Rotterdam 

West.
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Vanzelfsprekende ongedwongen sfeer

De begane grond heeft een inrichting gekregen die in 

niets herinnert aan de geitenwollen sokken sfeer van 

veel van vergelijkbare ruimten voor welzijnswerk. Er is 

gekozen voor een terughoudende chique vormgeving 

met een lichtgrijze gietvloer, witte meubels en 

blankhouten details waardoor het geheel meer wegheeft 

van een hotel lobby. Om zoveel mogelijk de krappe 

verdiepingshoogte te benutten is de balklaag in het zicht 

gelaten. Door het materiaal van de essenhouten details 

in de meubels en de plinten en de vurenhouten balken 

te laten spreken, ontstaat een vanzelfsprekende, warme, 

Japans aandoende, ongedwongen sfeer.

Aan de voorzijde stutten de balken in de lengterichting 

de voorgevel terwijl de hoofdoverspanning in de 

dwarsrichting is. Hierdoor wordt gerefereerd aan de 

oude constructie van moer- en kinderbalken. 

In de kinderruimten op de eerste verdieping zorgt de 

ontsluiting naar het appartement voor een bijzondere 

diagonaal. Deze hellende vloer nodigt kinderen uit tot 

ontdekken. 

De voorgevel is op restauratieve ingrepen na volledig 

intact gelaten. De achtergevel is volledig nieuw 

opgetrokken uit zeer goed geïsoleerde houtskeletbouw 

met een witte pleisterlaag. Er is voor een volledig 

houten constructie gekozen vanuit duurzaamheid maar 

ook om een zo licht mogelijke belasting van de (uit de 

middeleeuwen daterende) bestaande fundering. De 

totale massa van de nieuwe balklagen zijn niet meer dan 

de voorgaande massief eikenhouten binten.

Contact:

w.  www.arjanscheer.nl

e.  info@arjanscheer.nl

m.  06 - 290 70810

t.    010-425 4483

Groothandelsgebouw

Stationsplein 45

unit D1.146

3013 AK Rotterdam NL


