
UMBAarchitecten

  1OUTstee    

     

Twee aan elkaar geschakelde garages bij een Rotterdamse woning zijn door een grondige renovatie en een bestem�bestem�

mingswijziging getransformeerd tot logeerverblijf. 

Door het gebruik van minimaal, maar flexibel interieur zoals een opklapbaar bed, kan de ruimte bovendien in een 

handomdraai veranderd worden in een studeerplek, game room of fitnessruimte. De openslaande deuren van het lo�

geerverblijf naar de tuin geven het geheel de sfeer van een buitenverblijf bij de eigen woning. Het dakoverstek van de 

woning is verlengd tot aan het logeerverblijf, waardoor een vanzelfsprekende eenheid ontstaat tussen hoofd� en bijge�

bouw.

De oorspronkelijke garages bij de jaren ’30 woning, twee in een rijtje van drie, bevinden zich op een zelfstandig perceel 

en hebben een eigen toegangspad via een zijstraat. De garages zijn degelijk gebouwd, maar vroegen om de nodige aan�

passingen om als verblijfsruimte te kunnen fungeren. Het plafond is verwijderd zodat de oorspronkelijke sporenkap van 

ongeschaafd Amerikaans grenen zichtbaar wordt. Het hout van het plafond is vervolgens gebruikt om de kapconstructie 

aan te passen. De buitenmuren zijn voorzien van geïsoleerde voorzetwanden, de cementvloer is zwevend op isolatie 

aangebracht en afgewerkt met een kunststof gietvloer. Door elektrisch bedienbare dakramen heeft het logeerverblijf een 

optimale lichtinval. 

De sfeer in het logeerverblijf wordt sterk bepaald door het contrast tussen enerzijds de authentieke houten kapconstructie 

met de ambachtelijke details en anderzijds de minimalistische inrichting en afwerking. In de ruimte is één binnenwand 

geplaatst met een kast, uitklapbed en daklicht. Deze wand, afgewerkt met essenolijf fineer met een levendige houtteken�

ing, is tegelijkertijd de begrenzing van de compacte, maar volledig uitgeruste badkamer. De wastafelkast is maatwerk en 

brengt eenheid in de materiaalkeuze aan door toepassing van het zelfde fineer als de binnenwand. 

Om de garages een nieuwe functie te kunnen geven, is een procedure gevolgd om de bestemming te wijzigen tot ver�

blijfsruimte in een bijgebouw. Dit maakt het mogelijk dat het gebouw als verlengstuk van de woning kan worden gebruikt. 
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UMBA architecten uit Rotterdam maakt concepten en ontwerpen voor gebieden, gebouwen en producten. De opgaves 

variëren van nieuwbouw en renovatie van gebouwen, tot herstructurering van gebieden en transformatie van vastgoed. 

De ontwerpen van UMBA architecten gaan over de beleving van ruimte, de kracht van eenvoud, functionaliteit en struc�

tuur. Het bureau is in 2010 opgericht door Richard Smit.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie of afbeeldingen kunt u contact opnemen met Chantal Defesche | puntC, PR voor UMBA architect�

en: chantal@puntc.nl of tel. 06�29514704. Of u kunt rechtstreeks contact opnemen met Richard Smit, UMBA architecten: 

rs@umbaarchitecten.nl of tel. 010�2760454. 
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tekeningen 

SITUATIE logeerverblijf 
overige bebouwing 
P-stalling 
erf belendingen 
erf woonhuis 

RENVOOI

metselwerk bestaand
metselwerk nieuw
metallstud/ cementvezelplaat
beton
isolatie
houtskeletwand geisoleerd
bestaand kozijn / deuropening

RENVOOI installatie

TUIN WOONHUIS
perceel 362
TUIN / WL

GARAGE 01
perceel 362
TUIN
19,9 m2

belendend
perceel 353
ERF MET
PARKEERSTALLING
23,6 m2
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GARAGE 02
perceel 362
TUIN
19,9 m2

AANBOUW  WOONHUIS
perceel 362
TUIN / WL

BIJGEBOUW
perceel 362
berging
19,0 M2

OPRIT
perceel 354
ERF MET
PARKEERSTALLING
181 m2
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belendend perceel 353

Bruto Inhoud (BI)
Garage 01 = 94,0 m3
Garage 02 = 77,8 m3

Totaal BI = 171,8 m3

Gebruiks Oppervlak (GO)
garage 01 19,9 m2
garage 02 19,9 m2
totaal GO = 39,8 m2

Verblijfsgebied (VG)
VG garages = 0 m2
Totaal VG = 0 m2

Bruto vloeroppervlak
(BVO)
Garage 01 = 21,6 m2
Garage 02 = 22,0 m2
Totaal BVO = 43,6 m2
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 Burgemeester F.H. van Kempensingel 17
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PLATTEGRONDEN BESTAAND
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BEGANEGROND KAPPLAN

1. verblijfsruimte  
2. doucheruimte 
3. opklapbed
4. inbouwkasten
5. belendende garage
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1. verblijfsruimte  
2. doucheruimte 
3. opklapbed
4. lichtkoof

DOORSNEDE 
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