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alle maten in het werk controleren
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Woningbouwcorporatie WaterwegWonen 
benaderde Krill, naar aanleiding van hun 
publicatie over privacyscript en sociale 
duurzaamheid  in woongebouwen, met de 
vraag om een oplossing te vinden voor 
een entreehal in een onlangs opgeleverd 
woongebouw waar de bewoners grote 
problemen mee hadden. Gedurende 
een proces waarbij bewoners zeer actief 
betrokken waren, is een ontwerp gemaakt 
voor een object waarin een zeer grote 
tafel, een minibibliotheek, een plant en 
een loungeplek zijn gecombineerd. Deze 
mega-lounge-tafelbibliotheek is gemaakt 
van Europees hardhout (eiken) op een 
stalen frame, met een inleg van giethars. 

Wij zijn begonnen met een analyse van 
de privacyscript van het woongebouw, 
waarin werd onderzocht in hoeverre 
het gebouw de sociale interactie tussen 
bewoners faciliteert. De analyse viel 
niet gunstig uit voor het gebouw: een 
gebouw moet meerdere sociale domeinen 
mogelijk maken, maar waar het in ieder 
geval een parochiaal domein (het sociale 
domein van mensen die iets met elkaar 
gemeen hebben) zou moeten faciliteren, 
bleek dat juist hiervoor overal in het 
gebouw obstakels voor waren opgericht. 
Een groot deel van de ontsluiting was 
onoverzichtelijk, werd niet sociaal 
gecontroleerd, en routes waren zo 
gecompliceerd dat men er makkelijk in 
verdwaalde. Omdat de hal een enorme 
overmaat had, werd deze, tot ergernis 
van andere bewoners, vaak als stalling 
gebruikt. 

In een privacyscript zijn twee hoofdvragen 
van belang: wat is de kans dat je 
onbekenden tegen komt in een ruimte, en 
wie is de eigenaar. Daarom hebben we na 
de analyse meerdere bewonersavonden 
georganiseerd, waarbij op de eerste 
avond samen met de bewoners is 
vastgesteld hoe zij beide vragen voor 
het gebouw en de hal interpreteerden. 
We vroegen ze wie in hun ogen toegang 
zou mogen hebben tot de hal, hoe de 
verantwoordelijkheden verdeeld zijn, 
en wie er door de hal gerepresenteerd 
zou moeten worden. Hieruit kwam, 
niet onverwacht, naar voren dat de hal 
twee partijen dient te representeren: de 
bewoners en Waterwegwonen, terwijl 
de verantwoordelijk voor onderhoud 
en schoonmaken zou moeten liggen 
bij Waterwegwonen, met hulp van de 
bewoners die rapporteren als er iets mis 
is. Wat interessant was, was dat dit was 
erg vergelijkbaar met de situatie in een 
woonstraatje. 

de verschillende routes die van een van de won-
ingen naar de straat leiden

Ruimte-routekaart van de verschillende routes.
Donkerbruin laat zien waar geen directe social 
controle is



De tweede bewonersavond was bedoeld 
om de ruimtelijke basis voor een ontwerp 
te leggen, om uit te zoeken waar de 
natuurlijke looplijnen zijn,  wat voor 
activiteiten er in de hal zouden kunnen 
plaatsvinden, en of er suggesties zijn. De 
input van de beide avonden resulteerde 
in een schetsvoorstel dat de belangrijkste 
elementen van de bewonerswensen 
bevat: één grote tafel voor evenementen, 
zitplekken die geborgenheid bieden, 
beplanting, en een boekenkast voor een 
minibibliotheek. 



De mega-lounge-tafelbibliotheek is bewust 
buiten de looplijnen en bewust zonder 
stoelen geplaatst. De hal moest geen 
woonkamer worden. In het dagelijkse 
leven is het daarom niet meer dan een 
monumentaal object, maar op gezette 
tijden kan het als tafel worden gebruikt, 
wanneer er iets wordt georganiseerd en 
de bewoners zelf hun stoelen meenemen 
naar de hal. Eigen initiatief is hierbij van 
belang, en wat misschien nog belangrijker 
is, niemand moet zich gedwongen voelen 
om mee te moeten doen. Tijdens de 
bewonersavonden is heeft een klein groepje 
bewoners zich verantwoordelijk gesteld 
voor het bijhouden van de bibliotheek en 
het onderhoud van de planten. 
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Het object is door vier vakkundige 
ambachtslieden gemaakt: Floris van der 
Burg was verantwoordelijk voor de tafel, 
Vincent de Rijk maakte de kunsthars inleg, 
Jos Noorhof maakte de zitelementen en 
de bibliotheek, terwijl de stoffering door 
Kaya, een klein bedrijfje in Rotterdam 
Noord werd gedaan. 
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Dat de werkelijkheid van participatieve 
ontwerpprocessen weerbarstig is bleek na 
de oplevering van de tafel. Omdat de vaste 
schilder van de corporatie niet kon leveren 
wat er was gevraagd, gele halve cirkels op 
een witte achtergrond, is er gekozen voor 
groot geel vlak. Dit heeft veel ontevreden 
reacties opgeleverd, waardoor de stemming 
over het geheel in een keer was omgeslagen. 
Daarom zal er een nieuwe bijeenkomst 
worden georganiseerd, ditmaal met koffie 
rondom de tafel. Tijdens deze bijeenkomst 
zullen diverse opties voor de achterwand 
opnieuw tegen het licht worden gehouden. 
Wordt vervolgd...


