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Ode aan 
Rietveld 

begon net opnieuw op gang te
komen, dus als je een huis ging be-
zichtigen, deed je dat met nog
twintig anderen.’

Noodgedwongen zochten ze
hun toevlucht tot een huurhuis
om rustig naar een geschikte
woning te zoeken. Ondertussen
namen ze deel aan een workshop
rond de renovatie van de Spoor-
punt (zie kader), maar dat was
geen garantie dat je er iets kon
kopen, want de woningen werden
per opbod verkocht. 

Het was mogelijk om vijf voor-

Verlangen
Enkele jaren geleden wilden

Liesbeth Werleman en Marc van
der Weel met hun gezin terug naar
de stad. Ze hadden twintig jaar in
een ruim huis aan de rand ge-
woond, maar toen hun twee tie-
nerdochters in Rotterdam naar
school gingen en zij zelf ook
steeds meer de stad in trokken,
beslisten ze om te verhuizen. Hun
woning was in minder dan geen
tijd verkocht, maar een huis in de
stad vinden was een ander paar
mouwen. Marc: ‘De woningmarkt

keuren door te geven. ‘Aanvanke-
lijk wilden we hoger wonen,’
vertelt Liesbeth, ‘omdat die
woningen groter zijn en er meer
licht binnen valt.’ Deze woning
hadden we als laatste opgegeven.
Daarom hadden we ook maar heel
weinig boven de richtprijs ge-
boden.’ 

Toen bleek dat hun bod aan-
vaard was, vroegen ze zich in
eerste instantie af of ze het pand
wel echt wilden, maar het schaar-
se woningaanbod trok hen over de
streep. 

Inspiratie
De projectontwikkelaar nam

het hele cascogedeelte voor zijn
rekening, maar achter de voor-
deur moesten de kopers zelf aan
de slag. Liesbeth: ‘We wisten wel
wat we wilden, maar dat gingen
we niet zelf ontwerpen en uit-
voeren.’ Dus moesten ze op zoek
naar een architect en een aan-
nemer. Liesbeth had een lijst met
wat ze belangrijk vond in een huis.
Ook hun twee tienerdochters Isa
en Nana hadden inspraak. 

‘We wilden graag drie slaap-
kamers, een vide, een centrale
keuken en verbinding tussen alle

In een smal pand in het karaktervolle gebouw 
‘Spoorpunt’ in Rotterdam slaagde het team van 
Frederik Pöll Bureau voor Architectuur erin om 
ondanks de felbegeerde vide voldoende 
leefruimte te creëren voor een gezin met twee 
tienerdochters. AGNES MUS 

Bouwjaar: 1922
Renovatieperiode: 2017-2018 
Bewoonbare oppervlakte: 
119 m²
Materialen vloerafwerking: 
● Keuken-, leefruimte en zij-
beuk: standaard cementdek-
vloer met verharder
● Badkamer en toilet: terrazzo-
vloertegels
● Slaapkamers en overloop: 
marmoleum
Materialen interieurafwer-
king
● Keukenblad: composiet-
materiaal
● Trap: vurenhout
● Trapleuning en borstwering 
overloop: berkenhouten multi-
plexpanelen 
● Schuifdeuren: multiplexpane-
len
Verwarming: cv op gas
Architect: Frederik Po ll Bu-
reau voor Architectuur, info op 
www.fpba.nl

Technische fiche 

De vide kwam in het hart van de woning. Daardoor ontstaat er een dubbelhoge ruimte boven de centraal gelegen keuken. © Loes van Duijvendijk

Toveren met ruimte in Rotterdam 
ruimtes’, vertelt Liesbeth. 

O ja, en een speels accent als
het even kon. Dat hebben ze sa-
men met de architect tijdens het
ontwerpproces ontwikkeld – ge-
tuige daarvan de felgekleurde
schuifpanelen met het zwarte
schuifdeurenbeslag en de luiken
op een witte achtergrond, geïnspi-
reerd op het werk van de Neder-
landse architect Gerrit Rietveld.
De aanvullende felgekleurde bies
op de rand van de berkenhouten
multiplexpanelen versterkt de
speelse samenwerking van kleu-
ren en lijnen. 

Centrale vide
De uitvoering van de vide (een

open ruimte die meer verdiepin-
gen beslaat) was een belangrijke
uitdaging: de wens was sterk aan-
wezig, maar de ruimte beperkt. De
kinderen wilden zelfs op één
kamer slapen om het idee te kun-
nen realiseren. Liesbeth: ‘Ik wilde
het ook graag, maar ik was ervan
overtuigd dat het hier niet kon
omdat het huis zo smal is.’ 

Toekomstrapport 

+
• renovatie in de stad 

• nieuwe geïsoleerde 
gelijkvloers, dubbel glas 
en geïsoleerde 
voorzetwanden 

–
• geen hernieuwbare 

energie
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De benedenverdieping. 
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De eerste verdieping.

De trap staat dwars en verbreedt de ruimte. © Loes van Duijvendijk

De schuifpanelen zijn akoestisch noodzakelijk. © Loes van Duijvendijk

In Spoorpunt bevinden zich negentien cascowoningen . © Loes van Duijvendijk

1m 4m

Maten in het werk te controleren

0

B

A

F
P

N

De tweede verdieping. 

Maar Frederik Pöll vond een
oplossing: uiteindelijk kwam er
een vide in het hart van de wo-
ning. Daardoor ontstaat er een
dubbelhoge ruimte boven de cen-
traal gelegen keuken. 

De positie van de trap was een
tweede uitdaging. Hij kon in de
smalle beuk aan de zijkant, maar
daar zou hij een versmallend ef-
fect hebben. Nu staat hij dwars en
verbreedt hij de ruimte. 

Ruimtelijk effect
De opbouw van de trap, met de

spil in het midden en de treden
die eromheen dansen en daarrond
de multiplexpanelen, is bijzonder
geslaagd. De verhouding tussen
de trap, de vide en de overloop
voelt perfect aan. ‘Er is een enor-
me ruimtelijke rijkdom in deze
toch enigszins beperkte woning
gekomen’, zegt Pöll. Om het ruim-
telijke effect nog te benadrukken
werden er geen kastjes boven het
aanrecht en geen dampkap boven
het fornuis geplaatst. De verhou-

ding tussen de grootte van de vide
en de oppervlakte van de keuken
en de trap is een sterk staaltje van
onderlinge samenwerking, want
de afmetingen van beiden zijn
identiek. Dat kon alleen maar
door de duidelijke afspraken
tussen de architect en de uitvoer-
ders. 

De schuifpanelen tussen de
eet- en de zitruimte zijn akoes-
tisch noodzakelijk, zeker als ie-
mand tv wil kijken in de zitruimte,
terwijl de anderen aan tafel zitten
te kletsen. 

Gesloten zorgen de schuifpane-
len voor een heel andere gewaar-
wording. Je ziet en je voelt hoe een
ruimte kan transformeren door
het gebruik van zo’n schuivende
elementen. 

De lage zwarte kast in de zit-
hoek lijkt maatwerk, maar is dat
niet, want de afmetingen van de
ruimte zijn vooraf bepaald door
de meubels die Liesbeth en Marc
uit hun vorige woning wilden
meenemen. ‘Onze Rietveldstoel
had ik in afwachting even in een
van de meisjeskamers gezet, maar
die is ondertussen geclaimd, vrees
ik’, vertelt Marc al lachend.

Unieke beleving 
Liesbeth vindt het uniek om in

de stad in zo’n volwaardig huis
mét een tuintje te wonen: ‘Als we
bij mooi weer buiten op de bank
zitten, komen er wel eens mensen
vertellen dat ze hier vroeger ge-
woond hebben. Ze schrikken al-
tijd wanneer ze zien hoe het er nu
uitziet, want toen zij er woonden
was het veel kleiner. Zelf ben ik
nog altijd verwonderd over het
licht in huis, zo’n doorzonwoning
was voor ons allemaal een aange-
name verrassing.’

De verhouding tussen
de grootte van de vide
en de oppervlakte van
de keuken en de trap
is een sterk staaltje, 
want de afmetingen 
van beiden zijn 
identiek


