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De Tweeling van 16Hoven
is een invulling in een bestaand historisch lint in 
Rotterdam. De twee geschakelde woningen zijn half 
in de dijk gebouwd. In vorm, maat en uitdrukking is 
gezocht naar samenhang met zijn omgeving.
 
De mogelijkheden van een dijkwoning met 
woonactiviteiten op diverse niveaus zijn door 
de centrale ligging van de trap in de woning op 
meer dan een manier te ervaren. Veel en grote 
glasvlakken zijn toegepast, waardoor het groen in 
de omgeving onderdeel is van de beleving van de 
woning. De toepassing van louvres op de voorgevel 
(zuid) zijn toegepast om zonlicht en transparantie te 
filteren. De aflopende kap maakt dat de tuingevel 
minder hoog en geeft binnen een bijzonder 
ruimtelijk effect.
De woning kent een tuinniveau, half in de dijk 
gebouwd, uitgevoerd in beton en metselwerk gevel. 
De woonlaag op dijkniveau en de kapverdieping 
zijn uitgevoerd als een vurenhouten constructie 
van spanten, met gelamineerde vurenhouten 
verdiepingsvloer en dakbeschot. De houten 
spantconstructie is tevens kozijnstijl en dorpel. De 
gehele buitenzijde is uitgevoerd in gelamineerd 
Lariks.  De te openen geveldelen zijn uitgevoerd 
als dichte kozijnpanelen op een gelijke manier als 
het glas bevestigd. Aan de buitenzijde zijn voorzien 
van horizontale lariks delen. Het onderste deel is 
uitgevoerd als hekwerk. De gehele constructie is in 
het interieur zichtbaar gelaten. De houtconstructie 
is afgewerkt met een white finish lak. De dragende 
betonwanden zijn afgewerkt met een transparante 
watergedragen laag. De betonnen afwerkvloer heeft 
een natuurlijke waxlaag op basis van lijnolie. Het 
geheel draagt bij aan het karakter van de woningen.
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2870+ vlp[ = B.k. vloer nivo 1

5870+vlp = vloerniveau 2

2870+ vlp[ = B.k. vloer nivo 1

5870+vlp = vloerniveau 2

Gemeente :
theoretisch maaiveld hoogte kruin van de weg = uitgiftepeil
1,20 - NAP

KEUR-hoogte Hoogheemraadschap
2,5 m-NAP

Maximale hoogte Molenbiotoop tov NAP
8,73m+NAP

Waterpeil noordzijde 3,10 - NAP
Waterpeil zuidzijde 6,05 - NAP

Basisgegevens Peilbuizen
Buiscode        127569-8
Plaats  OUDE KLEIWEG 33 (ZIJGEVEL NOORDZIJDE)
Lengte Buis     2,5             Freatisch
maaiveld        -1,95   (=hoogte buis)

Buiscode        127569-9
Plaats  NIEUWE KLEIWEG 7
Lengte Buis     1,7             Freatisch
maaiveld        -1,81

Buiscode        127569-10
Plaats  NIEUWE KLEIWEG 67
Lengte Buis     3               Freatisch
maaiveld        -1,45

Buiscode        127570-91
Plaats  24-11 TERLETWEG(OVERSCH.KLEIWEG) SPANN.WATER
Lengte Buis     21,3            Pleistoceen (1e watervoerende pakket)
maaiveld        niet bekend, maar iets te noorden van het bedoelde adres

Buiscode        128570-12
Plaats  PARK ACHTER OVERSCH.KLEIWEG 490-469(V.O.C)
Lengte Buis     2,55            Freatisch
maaiveld        -2,592870+ vlp[ = B.k. vloer nivo 1

5870+vlp = vloerniveau 2

0,00+ vlp = B.k. vloer nivo 0 0,00+ vlp = B.k. vloer nivo 0 0,00+ vlp = B.k. vloer nivo 0

5870+vlp = vloerniveau 2

0,00+ vlp = B.k. vloer nivo 0
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