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Bouwen aan de Hooidrift

Architectuur van het collectief
In de Nederlandse architectuur worden projecten 
voor collectief bouwen door gemeenten of 
andere overheden gestimuleerd. Toch komen ze 
slechts moeizaam van de grond. Bij de Hollandse 
ontwikkelpraktijk en wooncultuur van het rijhuis 
past eerder particulier opdrachtgeverschap, dat 
over het algemeen resulteert in bonte rijtjes met 
hyperindividuele architectuur.  Als de bouwheer 
een collectief is gaat het vaak om renovatie van 
oude scholen, of een appartementengebouw 
waar keuzevrijheid en variatie zich beperkt tot 
het interieur. 

De insteek van dit project voor de bouw van 14 
rijwoningen in Rotterdam west was anders. De 
groep kopers wilde maximale keuzevrijheid bij 
het ontwerp en bouw van hun huis, maar ook 
profiteren van de lagere kosten bij een geza-
melijke bouw. Bovendien vroeg de 19e eeuwe 
buurt waar het kavel zich bevond om een rustige 
straatwand en de welstandsnota wees duidelijk 
naar inpassing in het bestaande gevelbeeld. 

Ontwerp in dialoog
SUBoffice initieerde een project dat op deze vragen 
inspeelde. Het collectievemodel dat zij samen met 
de procesbegeleiders en opdrachtgevers ontwik-
kelden biedt alle ruimte voor de bewoners, waarbij 
woninggrootte, kavelbreedte, verdiepingshoogte 
en plattegrond individueel bepaald kon worden. In 
samenspraak met de opdrachtgevers wedren col-
lectieve ontwerpkaders vastgesteld. SUBoffice was 
eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de gevel 
en de aansluiting met de straat. 

Inpassing in de omgeving
in stedelijek context als hier vraagt het inpassen van 
zo een afwijkend project een duidelijke ontwerp-
strategie. Hierbij keek SUBoffice naar de individuele 
bouw op de  bredere lanen waar begin 20e eeuw 
bewoners volgens eigen wensen huis bouwden, 
maar wat betreft materialisatie en  detaillering sterk 
overeenkomt. De plinten gaan in deze woningen 
verschillende relaties aan met de straat. 

Ontwerpstrategie
SUBoffice ontwierp een architectonisch systeem dat 
individuele variatie en inbreng toelaat middels het 
stellen van regels ten aanzien van materialisatie en 
compositie. Hierdoor onstaat een straatwand waarin 
zowel het blok als de individuele woning herkenbaar 
is. Naast een maatsystematiek, die werd herleid uit de 
19e eeuwse gevels in de omgeving, werd ook gewerkt 
met regels voor de invulling van de steensdiepe negge. 
De verschillende plattegronden zorgen ervoor dat de 
compositie niet monotoon wordt. Een enkele dissonant 
geeft een randje. 

Eenheid in verscheidenheid
Het resultaat zijn veertien woningen, met elk een eigen 
karakter en met een variatie van individuele wensen: 
van werkkamers tot souterrain voor bezoek, drive in 
woningen, wonen op de eerste verdieping tot een 
dakakker. Ook het afwerknivo was zelf te bepalen: van 
casco tot volledige afbouw, met houten en betonnen 
vloeren. Ondanks deze diversiteit toont het project zich 
als een architectonische familie.
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In dialoog met de kopersgroep en in samenwerking 
Urbannerdam werden de collectieve kaders van het 
project stapsgewijs vastgesteld. Een eerste stap betrof 
het vaststellen van de verkaveling en woningtypologie 
met doorgangen naar het achtergebied. De tweede 
stap betrof de gevelcompoitie en de aansluiting met de 
straat. De gemeente hoefde  zo niet met invidivuele kop-
ers te overleggen, en kwaliteit van gevels was gegaran-
deerd. Door de uniforme geveldetaillering, uitgewerkt in 
de bouwvoorbereiding en uitvoering in samenwerking 
met BIQ architecten, vereenvoudigt de bouw en houdt 
bouwkosten in de hand. De woningen zijn uiteindelijk 
voor iets boven de normale seriematige bouwkosten 
gebouwd. De afbouw is naar eigen smaak en budget. 

hoe het werkt extra kwaliteit zelfbouw en begeleiding

Uitgangspunt is: individueel wat 
kan, collectief wat moet. Met de 
architect bepaal je individueel de 
grootte van je woning, de inde-
ling, de afwerking en evt. latere 
uitbreidingsopties. De bouwkosten 
worden per woning doorgerekend, 
zodat ieder binnen budget blijft. 

Samen met je buren wordt je 
opdrachtgever voor de architect, 
de adviseurs en de aannemer, 
die alle casco’s gaat bouwen (dit 
zijn vloeren, wanden, gevels, dak 
& leidingwerk). Hij kan je interi-
eur afwerken, maar dit kan je ook 
weer zelf (laten) doen. 
 

Het casco heeft een hoge isolatie-
waarde en houten kozijnen. Verder 
heeft elke woning een tuin van 
10-14 meter diep. Je kunt ervoor 
kiezen een breder kavel te kopen, 
zodat je een extra breed huis en 
tuin krijgt. Bij een bovenwoning 
kan een ruim dakterras worden 
gemaakt.

Je woonkwaliteit bepaal je zelf. Wil 
je een grote entreehal, of wonen 
op de bel etage? Je kunt voor 
vides kiezen, split level of hoge 
plafonds. Serres, veranda’s en 
open haard behoren tot de moge-
lijkheden. Maar je kan je geld ook 
steken in luxe afwerking. 

Initiatiefnemers zijn Urbannerdam 
en SUBoffice architecten. Urban-
nerdam is gespecialiseerd in 
procesbegeleiding van Zelfbouw-
projecten. Zij adviseren kopers 
gedurende het proces en hebben 
zo al met veel zelfbouwers mooie 
woningen tegen lage kosten kun-
nen realiseren. Suboffice architec-
ten heeft eerder een CPO project 
geinitieerd en heeft ruime ervaring 
in het realiseren van bijzondere 
woonwensen voor particulieren.

Bij voldoende aanmeldingen start 
het project in januari 2013, met als 
geplande start van de bouw een 
jaar later. 

bepaal je eigen ruimte
voorbeeld: split level groei woning
Een compacte woning met bijzondere 
ruimtelijkheid: kleine kamers aan de voor-
kant (bergruimte, bad, keuken) en grote 
hoge ruimtes aan de tuin (wonen, slapen). 
kavelbreedte: 6 meter 
woonoppervlak: ca. 120 m2 
uitbreidingsoptie: dak 45 m2.

richtprijs 245.000 VON incl afbouw

voorbeeld: pakhuis met dakterras.
Klussen en rommelen op de begane grond, 
en loftwonen op de eerste verdieping on-
der een karaktervol houten balkenplafond. 
Incl. een dakterras. 
kavelbreedte: 7 meter
woonoppervlak: ca. 145 m2 
uitbreidingsoptie: dak 30 m2.

richtprijs 300.000 VON incl afbouw

voorbeeld: klassieke tuinwoning
En suite wonen onder een hoog plafond en 
aan de dubbelbrede tuin, elke kamer een 
buitenruimte, en een klassieke veranda.
kavelbreedte: 8 meter 
woonoppervlak: ca. 200 m2
uitbreidingsoptie: logeer tuinhuis. 
 
richtprijs 380.000 VON incl afbouw

referentie verspringende vloeren
Atelier Bow-Wow

referentie klassieke kamers
Rapp en Rapp architecten

referentie wonen aan de tuin
M.J. van Hee architecten
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naar keuze:
indeling/aantal kamers
positie trap
tuingevel
extra’s

Ontwerpproces

Wervingsfolder

Stappenplan voor het vaststellen van collectieve ontwerpkaders
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Uitgangspunt: ontwikkeleenheid en korrelgrootte Hooidrift

lokatie

kleine korrelritmisch ensemblegroter ensemble

Architectonische middelen:
> ter ondersteuning hoofdvorm
> onderscheiding programma met accenten

Architectonische middelen:
> korrel van de woning
> versterken ritme

> overgang met straat

Architectonische middelen:
> aansluiting met de buurkavels

> en verbijzondering woning
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Ontwerpstrategie: ankerpunten in het blok

Potentiele ankerpunten markeren de aansluitingen van de bouwkavel met de aan-
liggende bebouwing en de doorgangen naar het achtergebied

Uiteindelijk zijn twee ankerpunten gerealiseerd: de overhoekse gevel naar de Mathenesserlaan 
kon ontstaan door niet de gehele kavel te bebouwen en de achterpadwoning boven de sterk 
verkleinde parkeergarage heeft een bijzondere typologie
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Ontwerpstrategie: individuele woning - collectieve gevel

Volmarijnstraat: wisseling in plint, tot 
aan dakrand

Binnen het stedelijke grid verschillende raamgrootttes mogelijk
Bij optie 2: variabele plinthoogte 
A. laag, 
B. een hoog
C. of gehele woning

Mathenesserlaan: voordeur bepaalt de 
identiteit van de woning.

Voorbeeld invulling: entree als diepe nis, kozijnen alu-
minium, plint en opbouw ntb (hardsteen, baksteen?)
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Ontwerpstrategie: gevelregels
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Plattegrond en doorsnede

Langsdoorsnede

Plattegrond begane grond
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Materialisering en detaillering: regel en uitzondering 

Erker

Natuurstenen zitbankje

De detaillering met verschillende gevellagen maakt de aansluiting met zowel de straat als het interieur. Achter het grote ritme van de 
straatwand, aangezet met diepe negges, verschijnen individuele invullingen die aansluiten op de specifieke ruimtes die daarachter 
liggen.


