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MET Z’N ALLEN WONEN IN EEN ENORME KUBUS
Herbestemming van ‘de Superkubus’ tot woongebouw voor ex-gedetineerden 

door Personal Architecture

Na dertig jaar van overwegend leegstand krijgt de Superkubus, die onderdeel uitmaakt van het 

wereldberoemde kubussencomplex [ook wel Blaakse Bos] van Piet Blom, haar eerste echte 

bestemming. Onder begeleiding van de Stichting Exodus wordt de Superkubus sinds afgelopen 

juli bewoond door twintig gedetineerden in de laatste fase van hun detentie.

Sinds de voltooiing van het complex in 1982 heeft de Superkubus voornamelijk leeg gestaan; sommige delen van 
het gebouw zijn zelfs nooit afgebouwd. Volgens projectarchitecten Sander van Schaik en Maarten Polkamp is dit 
verklaarbaar: ‘het gebouw was donker, warmde te snel op en er was geen relatie tussen de verdiepingen’. Niet 
de ideale omstandigheden voor de beoogde doelgroep waar transparantie, sociale controle en het faciliteren van 
ontmoetingen tussen bewoners, belangrijke voorwaarden zijn voor het slagen van het re-integratieprogramma.

Met één enkele drastische ingreep weet Personal Architecture alle knelpunten van het gebouw op te lossen: in het 
hart van het gebouw is een kokervormig element dwars door alle verdiepingsvloeren geprikt, waardoor over de gehele 
hoogte van het gebouw een vide ontstaat. Deze vide vergroot de transparantie en daglichttoetreding in het gebouw 
en zorgt ervoor dat warme lucht via natuurlijke spui ventilatie wordt afgevoerd. In het kokervormige midden element  
is een nieuw trappenhuis opgenomen waardoor de functionaliteit en de ruimtelijke beleving van het gebouw sterk zijn 
toegenomen. Op de begane grond zijn rondom dit midden element personeelsruimtes gerealiseerd die middels glazen 
schuifdeuren van elkaar gescheiden zijn. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich twintig slaapkamers 
met eigen sanitair. De derde verdieping herbergt de gemeenschappelijke ruimtes waaronder de keuken, eetruimte, 
woonkamer en werkplekken. Het midden element wordt drie meter boven het hoogste vloerveld beëindigd met een 
lounge waar bewoners door het beglaasde kubusdak zicht hebben op de skyline van Rotterdam.

Met de oplevering van het nabij gelegen Stayokay hostel zorgde Personal Architecture in 2009 al voor een 
opwaardering van een deel van het iconische en wereldberoemde Blaakse Bos. De huisvesting van Stichting Exodus 
in de het kubussencomplex was een gewaagde onderneming maar de verwachting is dat juist deze bijzondere 
doelgroep van de Superkubus een positieve uitwerking heeft op de leefbaarheid van het bomenbos; de sociale 
controle en toezicht nemen toe en samenwerkingen tussen de Stichting Exodus en bewoners, vrijwilligers en bedrijven 
in de directe omgeving krijgen langzaam maar zeker gestalte.

EINDE PERSBERICHT

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie, niet voor publicatie    (zie volgende pagina)

1 van 3



contactpersoon:    Sander van Schaik, 010 8865093, sander@personal-architecture.nl
website Personal Archictecture:   www.personal-architecture.nl
website stichting Exodus:   www.exodus.nl

digitaal beeldmateriaal op hoge resolutie is beschikbaar op aanvraag

DATA SUPERKUBUS

opdrachtgever    Woonbron, Rotterdam
eindgebruiker    Stichting Exodus Rotterdam

architectonisch ontwerp  Personal Architecture BNA, Rotterdam 
interieur ontwerp   Personal Architecture BNA, Rotterdam
projectarchitecten   Maarten Polkamp en Sander van Schaik
projectteam    Leendert van Grinsven, Wiepkjen Kingma, Froukje van de Klundert

constructief ontwerp   IMd raadgevende ingenieurs, Rotterdam 
installatie advies   De Blaay Boogerd, Rotterdam
bouwkundig aannemer   Hijbeko, Cappelle aan de Ijssel
interieurbouwer    Nelison, Berkel en Roderijs   

vloeroppervlakte   1.200 m2
aantal wooneenheden  21
adres     Overblaak 56, 3011 MH te Rotterdam, 010 4369590

foto’s    René de Wit

ACHTERGRONDINFORMATIE SUPERKUBUS

Ontwerp voor een woongebouw in het markante ‘Blaakse Bomenbos’ van Piet Blom. Het gebouw, dat terecht 
de bijnaam ‘Superkubus’ draagt, heeft een vloeroppervlakte van meer dan 1.200 vierkante meter en een bruto 
inhoud die overeenkomt met 15 ‘normale’ woonkubussen. De introductie van een centraal element met een 
meerledig gebruik, toont zich respectvol ten aanzien van het exterieur en biedt een krachtig ontwerpmiddel bij 
het structureren van de plattegrond en het leggen van verticale relaties in het gebouw. 

het blaakse bos 
Het uit de jaren tachtig stammende Bomenbos is al meer dan dertig jaar een icoon voor de stad Rotterdam. De 
kubussen zijn nog altijd populair als woning en de ‘kijkkubus’ wordt veelvuldig bezocht door mensen van over de hele 
wereld. Het bestaan van de enigszins verscholen liggende ‘Superkubus’ is echter bij veel minder mensen bekend. 
 
de Superkubus
Opvallend kenmerk van de Superkubus is het contrast tussen de verschillende bouwlagen. De begane grond en 
eerste verdieping ogen kleinschalig en hebben verticale glasvlakken. De tweede verdieping daarentegen is een groot, 
vrij indeelbaar vloerveld, waarin geen enkel gevelvlak verticaal is en de verdiepingshoogte beperkt is. Op de derde 
bouwlaag wordt de kubus van Piet Blom in optima forma genoten: vanaf het vloerveld tot de nok heeft deze verdieping 
een vrije hoogte van ruim 11 meter. De nok is bovendien volledig beglaasd, waardoor een overvloed aan daglicht de 
kubus verlicht.  
 Het gebrek aan samenhang tussen de verdiepingen, de omslachtige afwikkeling van verticaal verkeer en de 
slecht bruikbare, donkere middenzone, worden gezien als de drie belangrijkste knelpunten van het huidige gebouw.  

het ontwerp 
Om de nieuwe functie, een woongebouw voor twintig geditineerden in de laatste fase van hun detentie, te kunnen 
faciliteren, zijn de genoemde knelpunten met een enkele ingreep in het gebouw het hoofd geboden.  
 Hiertoe is in het hart van het gebouw een kokervormig element geplaatst, waardoor over de gehele hoogte 
van het gebouw een vide ontstaat met een afmeting van drie bij drie meter. De vide vergroot de transparantie en 
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leesbaarheid van het gebouw en werpt het surplus aan daglicht uit de nok naar de onder gelegen verdiepingen. 
Daarnaast speelt het element een rol in de klimaatbeheersing van het gebouw: door het ‘schoorsteeneffect’ wordt in 
de zomer koele lucht van de onderste bouwlaag gebruikt om de snel opwarmende nok te ventileren. 
 In de wand van het element zijn functies opgenomen, zoals receptie, pantry, wasruimten, opslag en keuken. 
Daarnaast biedt de ‘servicewand’ van het element plaats aan de trappen die zich per verdieping om de vide heen 
vouwen. 
 
In het gebouw is een rigide scheiding aangebracht tussen de drie hoofdfuncties; facilitaire functies (receptie, kantoren, 
archief) bevinden zich op de begane grond, privé functies (21 zelfstandige wooneenheden) op de twee tussenlagen 
en gemeenschappelijke functies (keuken, eetkamer, woonkamer, computerruimte) op de bovenste verdieping.  
 In plaats van iedere functie een afzonderlijke ruimte toe te wijzen, is er voor gekozen de imposante ruimte 
op het bovenste vloerveld zo veel mogelijk van wanden te vrijwaren. De gemeenschappelijke voorzieningen zijn als 
losse eilanden in de ruimte geplaatst. Het kokervormige middenelement is doorgetrokken tot vier meter boven het 

Personal Architecture

Personal Architecture is een Rotterdams architectenbureau. P•A werkt voor particulieren 
en voor zakelijke opdrachtgevers. De expertise is breed: naast nieuwbouwprojecten 
is  P•A betrokken bij de herbestemming en renovatie van woongebouwen en utilitaire 
gebouwen. De partners van het bureau, Sander en Maarten, staan voor een persoonlijk 
contact met de opdrachtgever, een integrale benadering van de opgave en een 
transparant maar strak georganiseerd proces.  P•A is sterk in het ontzorgen van de 
opdrachtgever, vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en het beheer. De liefde 
voor ontwerpen en de passie voor bouwen resulteert in eigenzinnige projecten met een 
hoge gebruikswaarde en architectonische kwaliteit.

PROFIEL PERSONAL ARCHITECTURE EN EXODUS

Stichting Exodus

Wat doet Exodus?
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en 
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn 
uit de criminaliteit te stappen. 

Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het 
Exodus vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk 
hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt het mogelijk 
voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de 
bajes en zo te werken aan een goed contact. 

Middels een convenant met het justitiepastoraat faciliteert Exodus ruim 60 inzorg-groepen. Inzorg-vrijwilligers leggen 
individueel bezoek af aan gedetineerden en participeren bij de kerkdiensten en gespreksgroepen van de penitentiaire 
inrichtingen. Meer dan 1850 vrijwilligers zijn actief in het vrijwilligersnetwerk. 

De vier sleutels
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak 
beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van vier sleutels: 
wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de 
werkwijze van Exodus. 

Solide keten
Door de samenwerking tussen de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een solide keten ontstaan waa-
rin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna.
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