Werkhuis
Rotterdam
Een nieuw woon en werkconcept voor en door
ondernemende bewoners in Rotterdam Delfshaven
De hoek van de Hudsonstraat en de Zeilmakerstraat waar nu nog het gebouw van
de wijk- en speeltuinvereniging bospolder Tussendijken staat, is door de gemeente
Rotterdam bestemd als toekomstige zelfbouwlocatie. Wij, Urbannerdam, SKAR, BIQ
architecten en Suboffice Architecten hebben het plan opgevat om op deze locatie
een bijzonder en vernieuwend woon- en werkconcept te initiëren onder de de
noemer “Werkhuis”.
Werkhuis combineert zelfbouw met wonen en werken. Het is een project waarin
werkruimtes, werkplaatsen, woningen en etalages als aparte eenheden functioneren, maar verbonden worden door de gemeenschap van mensen die er wonen en
werken. De ontwikkeling wordt door de toekomstige woonwerkers zelf georganiseerd in de vorm van collectieve zelfbouw.

Hooidrift, foto Frank Hanswijk

Locatie
Het werkhuis zal gebouwd worden in de wijk Bospolder in
Rotterdam. Het kavel grenst aan het Dakpark en aan het
nieuw te bouwen wooncomplex ‘De Hudsons’.
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het project in het bouwblok
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Delfshaven als
maakkwartier
Heel Delfshaven is van oudsher een
plek waar veel gemaakt wordt, kleinschalig, met vaak een hoge kwaliteit.
Het is daarnaast ook een plek waar
prettig gewoond kan worden. De
wijk Bospolder Tussendijken is in
sociaaleconomisch opzicht een zwakkere wijk. Zij staat op de drempel
van ontwikkelingen, waarbij zowel
stedelijke kansen als problematieken
langs elkaar schampen.
De lokatie ligt strategisch tussen
Delfshaven en de Merwe4havens, die
beide ingezet gaan worden om het
gebied economisch een duidelijker
profiel te geven. De ‘Bouwkeet’ is hier
een voorbeeld van, en op een ander
niveau Makerdam ook. Tegelijk wordt
ook het woonprogramma steeds gevarieerder, en daarmee interessanter
voor verschillende doelgroepen. Le
Medi is een succesvol voorbeeld.
Deze initiatieven zijn pioniers in de
wijk.

werkhuis
locatie

Bron Gemeente Rotterdam

werkhuis
locatie
Een nieuwe stap, met wonen, werken,
maken en verkopen als geïntegreerd
project, kan helpen om de kansen van
deze wijk te verzilveren. Naast het innovatieve maken heeft Delfshaven ook
innovatie in wonen en werken nodig.
Dat willen we met het Werkhuis gaan
realiseren.

Merwe 4haven als gemengd woon werk milieu, Bron Gemeente Rotterdam

2

2025
Het Werkhuis
Het werkhuis maakt het bouwblok weer
af, dat sinds het gebombardeerd is in
1943 braakliggend terein is en waar
momenteel slecht een klein speeltuin
gebouwtje staat. Het nieuwe volume
organiseert zich rondom een open en
groene hof. De hof is een van de momenten in een reeks in de lange Hudsonstraat waar de doorlopende wand
doorbroken wordt om het groen van

1921

de dakpark de wijk in te laten. Zij vormt
samen met andere publiek een collecteve
groene structuur, die de Hudson straat
verbijzondert.
Het is een gebouw dat elk moment van
de dag gebruikt wordt, en daarom voor
levendigheid kan zorgen in dit deel van
de wijk. Een plek die een community
creert voor de bewoners, en tegelijk de

1947

werkers aan het netwerk verbindt dat
dit deel van de stad al kent. En een plek
die – door zijn programmering – een
bestemming kan worden voor anderen:
door werken te combineren met een
lichte vorm van verkoop bijvoorbeeld.
Zien maken doet kopen, werkplaatsen
zijn steeds vaker het visitekaartje van de
maker.
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Referentie Justus van Effenblok gallerij: een brede woonstraat op de
hogere verdieping is een extra buitenruimte voor de bewoners

KSA, Machelen binnentuin: groen en bomen maken een
beschutte buitenruimte met uitstraling naar het openbaar gebied.

De gebouwing rondom het hof

Ligging van het gebouw aan de Huidsonstraat, met een terugliggende bovenste verdieping.
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Werkhuis begane grond

Indeling werkhuis
het werkhuis bestaat uit een mix van woningen, werkplaatsen
en etalages. Centraal uitgangspunt voor het ontwerp is de
tuin, als belangrijkste collectieve ruimte van het gebouw,
waaromheen het werkhuis leven zich afspeelt. De tuin van
het gebouw richt zich naar het park, en haar orientatie op het
westen voorkomt een noordgeorienteerde binnenplaats en
donkere woningen in de punt van het gebouw.
Uitgangspunt is dat deelnemers zowel bewoner als werker
worden in het complex. De woningen en werkplaatsen
worden als compacte modules ontwikkeld die naar gelang de
behoefte van de deelnemers eenvoudig geschakeld kunnen
worden tot grotere units, varierend van 45 m2 tot 550m2. De
extra brede galerij op de eerste verdieping, geïnspireerd op
het Justus van Effen blok, vormt een aanvullende buitenrui-

mte. Units kunnen ook geschakeld worden tot gemeenschappelijk te gebruiken voorzieningen zoals keuken, een werkplaats, etalage of verkooppunt van huisgemaakte producten.
Het Werkhuis beschikt over een expeditie- bevoorradingsstraat met parkeerplekken, waardoor de straatkanten
representatief kunnen blijven en ondergrondse parkeergarage vermeden kan worden. Op moment dat de parkeerplek
niet gebruikt worden kan dit als extra buitenruimte worden
ingezet. De scherpe hoek van het bouwblok hopen wij een
bijzondere, publiek toegankelijke functie te kunnen geven.
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Ontwikkelvorm
De ontwikkeling vindt plaats door middel van collectief particulier
opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners een Vereniging van Opdrachtgevers vormen. Deze vereniging geeft opdracht aan
Urbannerdam voor het procesmanagement en aan Sub Office Architecten en BIQ architecten voor de architectonische uitwerking. Dit
team heeft eerder samengewerkt aan het collectief project Hooidrift,
dat afgelopen jaar is bekroond met de Rotterdam Architectuurprijs
2017, vanwege de bijzondere ontwikkelvorm, de architectonische
ambitie, en de zorgvuldige inpassing in het bestaande stadsweefsel.
SKAR begeleidt de vereniging bij de ontwikkeling van de werkruimtes
en kan eventueel ook als investeerder en verhuurder optreden indien
er bij de start niet voldoende deelnemers voor de werkruimtes zijn.

Hooidrift, foto Frank Hanswijk
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Woon werk garantie
De initiatiefnemers stellen een document op
waarin een aantal regels en randvoorwaarden
van het concept is opgenomen, en waarin
de programma mix als integraal onderdeel
van het plan benoemd staat. Zij richten ook
een vereniging van opdrachtgevers op waar
vervolgens deelnemers lid van kunnen worden,
onder andere door zich te committeren aan
de randvoorwaarden. Voor het overige kan de
ontwikkeling als een regulier zelfbouwinitiatief
verlopen.
De eigendoms- en beheervorm die we als initiatiefnemers voor ogen hebben is een mix van
appartementsrechten in individueel en coöperatief eigendom. De appartementsrechten voor
de woongedeeltes zijn individueel eigendom,
waarmee de deelnemers een individuele
hypothecaire financiering af kunnen sluiten.
De overige (werk)ruimtes vormen één appartementsrecht dat eigendom is van de coöperatie
met de eigenaren van de appartementsrech-

ten als leden. De gemeenschappelijke tuin,
parkeerplaatsen en expeditiestraat kunnen
vervolgens in een mandeligheid worden onder
gebracht. Lidmaatschap van de coöperatieve
vereniging en de mandeligheid hangt 1 op 1
samen met het appartementsrecht.

Tot slot
Als initiatiefnemers zijn wij ervan overtuigd
dat dit project, op deze strategische lokatie
tussen Merwe Vierhavens en Delfshaven, een
voorbeeld ontwikkeling kan zijn voor wonen en
werken in de stad Rotterdam.

BIQ architecten
SUboffice architecten
SKAR
Urbannerdam
april 2019
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