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Een houten kerkje uit 1930, prachtig gelegen aan de Rotte. 

Maar al bijna een halve eeuw in gebruik als opslagruimte 

en inmiddels zwaar verwaarloosd. De redding kwam 

met de bestemmingsplanwijziging: van bedrijfs- naar 

woonbestemming. Ruud Visser Architecten won de 

ontwerpcompetitie en plaatste een ‘eengezinshuis’ als 

vrijstaand object los onder de spitsbogen. 

KerKje aan
de rotte   

bewoonbaar verklaard  

Tekstbewerking: Bouwcentrum Media 
Fotografie: René de Wit
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Toen de huidige	 eigenaren	 gin-

gen	 kijken,	 zat	 er	 nog	 een	 garagebedrijf	 in.	 Het	

houten	 gebouwtje	 was	 gedeeltelijk	 bekleed	 met	

aluminium	 beplating	 waardoor	 het	 leek	 op	 een	

hangar.	Maar	het	stel	keek	dwars	door	de	puinho-

pen	heen,	zag	de	ongekende	mogelijkheden	voor	

henzelf	en	hun	twee	kinderen	en	besloot	‘ervoor	

te	gaan’.	De	verbouwing	van	de	voormalige	kerk	

begon	als	een	‘pitch’:	een	ontwerpcompetitie	met	

een	klein	aantal	voorgeselecteerde	namen.	Ruud	

en	een	eetkamer	zo	groot	als	een	restaurant.	Op	

een	woning	met	twintig	kamers	zit	je	ook	al	niet	

te	 wachten.	 Het	 was	 de	 uitdaging	 om	 binnen	

deze	enorme	ruimte	toch	een	gevoel	van	gebor-

genheid	 te	 creëren,	 zonder	 de	 monumentaliteit	

aan	te	tasten.	

Visser	Architecten	was	destijds	een	piepjong	bureau	en	had	nog	geen	enkel	project	daadwerkelijk	

opgeleverd.	Om	met	de	concurrentie	mee	te	kunnen,	moest	er	dus	wel	iets	speciaals	worden	bedacht.	

Mega groot 
Met	een	volume	van	3.000	kubieke	meter	is	de	kerk	zo	groot	als	zes	doorsnee	eengezinswoningen.	

Wat	moet	je	daarmee?	Alle	gebruiksruimtes	6x	vergroten,	levert	een	woonkamer	op	als	een	balzaal	

‘woonbox als los 
object onder de 

spanten’

Voorgevel in 1930 en 2008.
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Uitgangspunt	was	‘het	ontwerpen	van	een	luxu-

eus	huis	van	normale	afmetingen’.	Geschikt	dus	

voor	een	gezin	met	twee	kinderen.	Ze	vonden	de	

oplossing	 in	 het	 afbakenen	 van	 de	 woonruimte	

tot	 een	 soort	 woonbox	 met	 twee	 verdiepingen.	

Om	die	vervolgens	als	los	object	in	de	kerk	te	zet-

ten,	met	alle	spanten	nog	vol	in	het	zicht.	Binnen	

in	de	woonbox	heb	je	de	overzichtelijke	maatvoe-

ring	 van	 een	 normale	 gezinswoning.	 Buiten	 de	

box,	maar	nog	altijd	binnen,	heerst	de	imposante	

schaal	van	een	klassiek	kerkgebouw.	

Glazen pui 
Achterin	de	kerk	vinden	we	het	dwarsschip,	de	plek	waar	ooit	de	kansel	stond.		Bij	de	verbouwing	is	

deze	sacrale	ruimte	bewust	open	gelaten	als	een	schakel	tussen	de	besloten	binnenkern	en	het	weidse	

buiten.	Vanaf	hier	kan	het	originele	dak	in	z’n	totaliteit	bewonderd	worden.	

De	achtergevel	bestond	destijds	uit	een	uitbouw	van	ongeveer	7	meter	diep,	direct	grenzend	aan	de	

rivier.	Vroeger	stond	hier	het	kerkkoor	opgesteld,	maar	ten	tijde	van	de	renovatie	was	deze	uitbouw	

al	compleet	 in	verval	geraakt	en	niet	meer	te	redden.	Ruud	Visser	verving	het	koor	door	een	nieuw,	

modern	volume.	In	precies	dezelfde	vorm,	maar	wel	een	stukje	minder	diep	om	ruimte	over	te	houden	

voor	een	terras	direct	aan	het	water.	De	glazen	pui	loopt	van	de	vloer	tot	hoog	in	de	nok	en	geeft	een	

schitterend	uitzicht	over	het	water	en	de	achterliggende	polder.	De	driehoekige	punt	is	voorzien	van	

buitenzonwering	met	superbrede	lamellen.	Daaronder,	over	de	volle	breedte,	een	3,2	meter	hoge	alumi-

nium	schuifpui	met	een	doorgang	van	maar	liefst	5,5	meter.	Afmetingen	die	passen	bij	de	grandeur	van	

de	kerk,	maar	die	wel	buiten	alle	maattabellen	vielen	en	dus	op	bestelling	gemaakt	moesten	worden!

routing 
De	oorspronkelijke	entree	lag	aan	de	voorkant:	twee	dubbele	deuren	naast	elkaar.	Maar	helaas	ooit	

vervangen	door	een	industriële	roldeur	en	dus	verloren	gegaan.	Op	basis	van	de	oude	tekeningen	

zijn	ze	weer	teruggebracht,	maar	doen	nu	alleen	dienst	als	garagedeuren.	De	nieuwe	entree	is	ver-

schoven	naar	de	zijkant.	“Uit	privacy	overwegingen,	maar	vooral	ook	omdat	het	praktischer	is”,	wijst	

Ruud	Visser.	“De	afstand	tussen	de	entree	en	de	woonkamer	wordt	anders	zo’n	20	meter.	Dat	is	wel	

erg	veel.	Dankzij	een	centrale	hal	met	trappenhuis	zijn	de	lijnen	tussen	de	woonfuncties	kort	en	ef-

ficiënt	gebleven.”		

Sloop

Verwijderen

Opbouw
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De	dwars-as	die	zo	is	ontstaan,	verdeelt	de	be-

gane	grond	van	de	kerk	in	een	woongedeelte	en	

een	 ‘service’	 gedeelte	 met	 garage,	 berging	 en	

bijkeuken.	 De	 woonbox	 is	 ruimtelijk	 gehouden	

dankzij	 dragende	 kolommetjes.	 Eetkeuken	 en	

loungehoek	 zijn	 losjes	 afgebakend	 door	 mid-

del	van	een	wand	met	tunnelgashaard	en	lopen	

naadloos	 over	 in	 de	 open	 ruimte.	 Bij	 het	 zitge-

deelte	biedt	een	tweede	openhaard	nog	de	mo-

gelijkheid	om	echt	hout	te	stoken.	

Op	de	eerste	verdieping	 ligt	een	 royale	master-

bedroom	 met	 eigen	 bad/douche/toilet	 en	 heel	

veel	inbouwkasten.	Een	groot	raam	geeft	direct	zicht	op	de	glazen	pui	en	daarmee	op	het	polderland-

schap.	De	drie	andere	slaapkamers	delen	een	tweede	badkamer.	De	bovenste	verdieping	is	deels	

bedoeld	als	gastenverblijf	met	eigen	douche,	 toilet	en	pantry.	Aangevuld	met	een	sauna,	kantoor/

bibliotheek	en	een	speelkamer	voor	de	kinderen.	

Herstel van het casco 
Om	het	casco	bouwkundig	weer	in	orde	te	krijgen,	is	heel	veel	werk	verzet.	Ruud	Visser:	“Allereerst	

hebben	we	gekeken	naar	de	staat	van	de	spanten	en	de	houten	kap.	Alles	is	gecontroleerd	op	boktor	

en	houtrot.	Gelukkig	bleek	dat	allemaal	mee	te	vallen.	Slechts	één	spant	had	beperkt	geleden	onder	

een	lekkage.	Waarschijnlijk	heeft	juist	het	inpakken	van	de	kerk	in	die	lelijke	aluminium	beplating	de	

constructie	beschermd.”	

Daarna	kon	het	slopen	beginnen.	De	grootste	klus	bleek	het	afbreken	van	het	 in	slechte	conditie	

verBOUWen

dat	het	dak	zou	gaan	doorbuigen	of	golven.	

Het	bestaande	buitenmetselwerk	bleek	te	broos;	

alle	 gemetselde	 buitenmuren	 zijn	 vervangen.	

Hetzelfde	geldt	voor	de	ramen,	nu	voorzien	van	

HR++	dubbel	glas.	Waar	mogelijk	is	de	originele	

kozijnindeling	 teruggebracht.	 “Alleen	de	dakka-

pellen	 in	 het	 transept	 met	 de	 originele	 glas-in-

lood	ramen	konden	we	behouden.	Heldere	ach-

terzetramen	zorgen	nu	voor	de	zo	broodnodige	

isolatiespouw.”	Ruud	Visser	is	er	tevreden	over:	

“Dat	 is	 heel	 goed	 gelukt;	 je	 ziet	 er	 bijna	 niets	

van.”

Koelen en verwarmen 
Het	 huis	 is	 voorzien	 van	 een	 hightech	 verwar-

ming-	en	koelsysteem.	“Door	de	omvang	is	het	

niet	 rendabel	 om	 te	 verwarmen	 met	 een	 door-

verkerende	koor.	Omdat	het	dak	er	aan	de	achterkant	op	steunde,	moest	er	een	dragende	staalcon-

structie	worden	gefabriceerd.	De	nieuwe	uitbouw	heeft	daardoor	exact	dezelfde	vorm	als	het	oude	

koor,	zij	het	minder	diep.	Ook	voor	de	nieuwe	woonbox	in	de	kerk	werd	een	aparte	fundering	gestort	

op	palen,	los	van	de	bestaande	fundering.	Later	is	besloten	om	de	spanten	toch	te	schoren	aan	deze	

nieuwe	kern.	Oorspronkelijk	was	het	dak	namelijk	belegd	met	bitumen	shingles,	maar	de	bewoners	

vonden	echte	leien	mooier.	Hoewel	gekozen	is	voor	de	dunste	soort	(ca.	3	mm	dik)	bestond	de	kans	

‘alles 
gecontroleerd 
op boktor en 

houtrot’

Koor vervangen door glaspui.
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snee	 centrale	 verwarming.	 Daarom	 hebben	

we	 gekozen	 voor	 een	 systeem	 waarbij	 de	 ba-

sisverwarming	 bestaat	 uit	 vloerverwarming	 op	

een	 constante	 temperatuur,	 aangevuld	 met	 een	

warmteterugwinsysteem	 (WTW),	dat	warmte	 re-

cupereert	uit	ventilatielucht	en	douchewater.”	

Plaatselijk	kunnen	ruimtes	in	huis	extra	verwarmd	

of	gekoeld	worden	via	ventilatie-units.	Dit	maakte	

de	programmering	van	het	regelsysteem	extra	in-

gewikkeld.	In	samenwerking	met	de	airco-instal-

lateurs	werden	de	 juiste	oplossingen	gevonden,	

ondersteund	door	het	KNX	communicatieproto-

col.	Er	 is	 zelfs	 een	 ‘filter	warning	system’	 inge-

bouwd,	dat	automatisch	meldt	als	het	luchtfilter	

aan	onderhoud	 toe	 is.	 Iets	wat	maar	al	 te	vaak	

wordt	vergeten	en	dan	voor	de	nodige	gezond-

heidsklachten	kan	zorgen.	

Verlichtings- en apparatuur-
plan	

Ook	 qua	 verlichting	 zijn	 de	 gewone	 eisen	 van	

het	 bouwbesluit	 op	 deze	 schaal	 niet	 meer	 toe-

reikend.	In	samenwerking	met	de	lichtinstallateur	

werd	 een	 overkoepelend	 lichtontwerp	 gemaakt	

dat	 het	 architectonisch	 concept	 verder	 moest	

versterken.	Met	licht	zijn	verschillende	sfeerlagen	

aangebracht	binnen	het	grote	geheel.	Pas	daarna	

werden	de	plaatsen	van	de	lichtpunten	bepaald.	

Dat	geldt	ook	voor	de	overige	apparatuur.	“Dank-

zij	 afbouwaannemer	 ‘13	 Speciaal’	 hebben	 we	

alle	 technische	 voorzieningen	 –	 televisies,	 luid-

sprekers,	 schakelaars,	 wandcontactdozen	 en	

rookmelders	–	fraai	kunnen	inpassen	in	de	inte-

rieurarchitectuur.	Zo	is	in	de	masterbedroom	het	

televisiescherm	 onzichtbaar	 weggewerkt	 in	 de	

bedombouw;	het	scherm	komt	met	één	druk	op	

de	knop	geruisloos	omhoog.”	

domotica 
Al	met	al	bleek	het	een	hele	toer	om	binnen	het	

karakter	van	een	oude	kerk	alle		mogelijke	moder-

ne	apparatuur	 te	 integreren.	Uiteindelijk	 is	al	die	

techniek	gebundeld	in	een	geavanceerd	domotica	

systeem	 dat	 bediend	 kan	 worden	 met	 bijvoor-

beeld	 een	 iPhone.	 Het	 regelt	 standaardfuncties	

als	 de	 automatische	 bediening	 van	 de	 garage-

deuren,	het	camera-alarmsysteem	en	het	 in-/uit-

schakelen	van	de	basisverlichting.	Maar	domotica	

systemen	kun	 je	zo	uitgebreid	maken	als	 je	wilt.	

Naast	de	verlichting	wordt	ook	de	luchtafzuiging	

nu	gestuurd	door	een	bewegingsmelder.	 Zijgevels.



01    2012	 7574	 BOUWkavels

verBOUWen  

Als	er	niemand	thuis	is,	staat	de	ventilatie	op	de	

laagste	stand.	En	dan	zijn	er	nog	de	Velux-dak-

ramen	in	het	huizenhoge	dakbeschot	die	via	be-

sturing	op	afstand	open	en	dicht	gaan,	net	als	de	

beeldbepalende	buitenjaloezieën	voor	de	achter-

pui.	De	reuzenlamellen	in	het	speciaal	ontwikkelde	driehoekige	frame	zijn	automatisch	beweegbaar,	

afhankelijk	van	de	zon.	In	gesloten	toestand	zien	ze	eruit	als	een	gehesen	wit	zeil.	Een	baken	aan	de	

oever	dat	verhaalt	van	de	redding	van	het	kerkje	aan	de	Rotte…
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LEGENDA
Project:		 Huis	in	de	Kerk,	Rotterdam	Hillegersberg	

Architectonisch	ontwerp	

en	interieurconcept:		 Ruud	Visser	Architects	i.s.m.	Peter	Boer	

Constructeur:		 Adviesburo	Docters,	Ridderkerk

Aannemer:		 Aannemingsbedrijf	Rodenburg,	Bergschenhoek	

Glazen	pui:		 Lieftink,	Alphen	aan	den	Rijn	

Achterzetramen:		 Metaglas,	Tiel

Vloeren:		 graniet	

Dakleien:		 type	Samace	Primera	via	Lei	Import,	Maasbracht	

Meubels	en	interieurontwerp:	 13	Speciaal,	Rotterdam	

Verbouwingsperiode:		 2008-2010

BuREAupRofiEL
Ruud Visser Architecten	werd	opgericht	in	2006.	In	de	jaren	daarvoor	was	Ruud	

Visser	achtereenvolgens	verbonden	aan	een	vijftal	architectenbureaus	en	doceerde	

aan	de	Rotterdamse	Academie	van	Bouwkunst	en	de	TU	Delft.	Uitgangspunt	van	

zijn	ontwerpen	is	de	bestaande	omgeving.	Daarbij	wordt	respectvol	omgegaan	met	

het	lokale,	kleinschalige	beeld.	Met	als	doel	eigentijdse	architectuur	te	creëren,	die	

het	karakter	van	de	plek	versterkt.	www.rvarchitectuur.nl

‘techniek 
gebundeld in 
een domotica 

systeem’

Van boven naar beneden: begane grond, 1e verdieping, 
2e verdieping.

Masterbedroom.


