
Verbouwen of verhuizen ? 
 

 
 
De 2/1 kapper Kralingseweg 412 bestaat binnenin uit één continue ruimte over 
drie verdiepingen. Deze ruimtelijke kwaliteit vormde tevens haar gebrek: er was 
geen rustige grotere werkruimte om thuis te werken.  



Door de nutteloze restruimte tussen huis en sloot optimaal te gebruiken, kon een 
afgesloten werkruimte gemaakt worden zonder de bestaande woning op te delen 
en zullen de bewoners hier nog jaren blijven wonen. 
 

 



Uitgangspunt was om een lichte  aanbouw te maken, volkomen passend bij het 
bestaande huis en haar omgeving, gebruikmakend van dezelfde materialen en 
kleuren. Het grijs van hout en zink en het grijsblauw van kozijnen, metaal en 
beplating. Kortom, de kleuren van aarde, lucht, water en ijs. 
 

 
 
Hiertoe is de tuinpui verlengd  tot aan de sloot en wordt beëindigd met een 
houten schijf. Om de aanbouw goed in verhouding te krijgen met het bestaande is 
de vloer een halve meter verlaagd, wat correspondeert met onderkant schijf. Dit 
geeft van binnenuit bovendien een prachtig zicht op vlonder, sloot en tuin. 
 

 



Een tweede manco vormde de buitenruimte. De fietsenberging helemaal achterin 
de tuin en het flinke talud maakten de tuin tot circulatiegebied. Door de berging 
voorin de aanbouw te plaatsen wordt de hele achtertuin verblijfsgebied, nog 
versterkt door de vlonder over de volle breedte. Door bestaande verweerde 
vlonderdelen om te keren kon deze vlonder inclusief constructie volledig gemaakt 
worden van bestaand hout. Daarnaast is de volledige voordeurpui hergebruikt en 
kon door de hoge isolatiewaarde van de houtskeletbouw de radiator gewoon op 
het bestaande circuit worden aangesloten.  
 

 
 
 



 

 
 
De detaillering van de aanbouw houdt de aanbouw rustig. De bergingsdeur 
verraadt zich enkel door sleutelgat en scharnieren, de luifel correspondeert met 
de huisbelijning en de hoogtes van vloeren binnen en buiten zijn op elkaar 
afgestemd. Al het zinkwerk is in 3d uitgetekend, waardoor mede het kozijnhout 
inclusief onderdorpel weggedetailleerd kon worden.  
 

 
 
Het zicht van de uitbouw is gericht op de tuin en niet op de overkant, net buiten 
beeld bevindt zich namelijk een hoge dichte gevel van het buurhuis. Een smal 
raam zorgt wel voor daglicht achterin de werkruimte. 



 
 

 
 
Al met al is dit huis met de nieuwe werkruimte, entree, fietsenberging en 
tuininrichting functioneel enorm verbeterd. Daar bovenop, door deze aanbouw in 
vorm en materiaalgebruik optimaal te aan te laten sluiten bij haar omgeving, 
vormt ze een integraal onderdeel van haar omgeving. Dit laatste zal evenzeer 
haar duurzaamheid ten goede komen. 
 
 
 
 


