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Gerealiseerd ontwerp in 2019: de keuken en de trap zijn in het hart van het huis gepositioneerd.

Het interieur bij aanvang van het project in 2017.



Gerealiseerd ontwerp in 2019: zicht door het venster van de slaapkamer op de tweede verdieping naar de eettafel op de 
begane grond.

In de eerste en tweede verdiepingsvloer zijn vides gemaakt voor meer ruimte, licht en lucht in de woning.



Overloop op de eerste verdieping waaraan de slaapkamers van de twee dochters en de badkamer grenzen.

De gesloten trap op de begane grond biedt opbergruimte, terwijl de trap op eerste verdieping open is.
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Begane grond: eetkamer, keuken en woonkamer met ondersteunende functies als garderobe en wc in de zijbeuk. De 
bescheiden woonkamer grenst met openslaande deuren aan de tuin.

Eerste verdieping: slaapkamers van de twee dochters en de badkamer. Boven de keuken is een dubbelhoge ruimte 
gecreëerd door een vide. De slaapkamer aan de voorzijde heeft een venster met uitzicht op de centrale ruimte. 

Tweede verdieping: slaapkamer van de ouders en een technische ruimte. Het tweede venster biedt een doorzicht naar de 
eettafel op de begane grond.
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De vensters in de slaapkamers bieden zicht op de centrale ruimte en laten daglicht door. De vensters zijn af te sluiten 
met houten luiken.

Schuivende panelen kunnen de woonkamer visueel afsluiten van de rest van de woning.





Voor een gezin met twee dochters is 
een woning op maat ontworpen. De 
wens om naast drie slaapkamers ook 
een vide te creëren, leefde sterk binnen 
het gezin. Door het enigszins beperkte 
woonoppervlak is ervoor gekozen om 
de vide in het hart van de woning te 
positioneren, waardoor een dubbelhoge 
centrale ruimte is ontstaan ter plaatse van 
de keuken. Doorzichten vanuit de aan de 
gevel gelegen slaapkamers naar de vide 
zorgen ervoor dat de gehele woning de 
hele dag van meerdere zijden van daglicht 
wordt voorzien.

Het markante gebouw Spoorpunt was 
na de bouw in 1922 de trots van de wijk 
Bergpolder. Maar nog geen honderd jaar 
later stond het gebouw er vervallen en 
verlaten bij. Zonder ingrijpen, zou alleen 
sloop nog verlossing bieden en een uniek 
stukje stad voorgoed verloren gaan. 
Projectontwikkelaar ERA Contour heeft, 
middels het principe ‘Eén Blok Stad’, 
het pand weten te behouden. 19 Casco-
gerenoveerde woningen voor zelfbouwers 
zijn in 2017 te koop aangeboden.
De fundering, de buitengevel en het dak 
zijn geheel door ERA Contour gerenoveerd. 
Constructieve wijzigingen in het interieur 
zijn binnen het vergunningentraject en 
uitvoering van het casco meegenomen. 

Achter de voordeur hebben we in nauwe 
samenspraak met de opdrachtgevers de 
wensen en dromen besproken en bepaald 
hoe de woning eruit komt te zien. De 
ruimtelijke indeling is uitgewerkt in 
maquettes en bouwkundige tekeningen. 
Maatwerk, zoals de trap en de boekenkast 
op de overloop, is tot in detail met de 
bouwer uitgewerkt. De basisstukken zijn 
aangevuld met kleur-, materiaal-, elektra 
en verlichtingsplannen. 
Het ontwerp voor de woning is helder 
gestructureerd. Op de begane grond zijn 
de eet- en woonkamer en ondersteunende 
functies als keuken, garderobe en wc 
gepositioneerd. Op de eerste verdieping 
bevinden zich de slaapkamers van de twee 
dochters en de badkamer. De afscheiding 
van de overloop is tegelijkertijd ingezet 
als boekenkast. Op de tweede verdieping 
bevindt zich de slaapkamer van de ouders 
en de was- en technische ruimte. De 
trap, het verbindingselement tussen de 
verdiepingen, is centraal gepositioneerd.
De kleurstelling is geïnspireerd op 
de kunstbeweging De Stijl en in 
overeenstemming met de meubels die al in 
bezit waren. De basis  wordt gevormt door 
zwart (horizontale en verticale lijnen van 
ondersteunende elementen), wit (gestucte 
wanden) en grijs (vloer). De primaire 
kleuren zijn vertaald naar een hedendaagse 
uitdrukking in twee tonen blauw en rood. 
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