
Hethout is binnen
deels onbewerkt
gelaten.
DeArne Jacobsen-
stoelenkomen
noguit het oude
huis.Nieuw isde
grote SuperEllips
DiningTable van
PietHeinenBruno
Mathsson.

DoorElsbethGrievink ·Fotografie:MaartenNoordijk

Groene
oase

InRotterdam-Oost verrijst een
duurzamenieuwbouwwijk. Jane
Craig enVincent Schipperkochten
eenkavel en lieten er eenhuis
bouwen. ‘Dekinderenuit debuurt
lopenoveral in enuit.’
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Hethuis is achtmeter
hoog.Eis vande

gemeentewasdatde
gevel uitminimaal

dertigprocent
natuurlijkmateriaal
zoubestaan.Craig en

Schipperkozen
voorhout.

E
igenlijkhadden Jane
Craig enVincent
Schipperhetprima
naarhunzin inhun
riantebovenwoning
inRotterdam-West.

De locatiewas lekker stads, de
buurt kleurrijk enhunhuis ruim
genoeg.Maar toen zehun twee
zoontjes vanafhetbalkonzagen
toekijkenhoehunbuurkinderen
benedenvan tuinnaar tuin renden
enpleziermaakten, begonnenze
toch te verlangennaar eenbuiten.
Via viahoordenzeoverplannen
omeenvoormalighockeyterrein
te transformeren totwoonwijk.De
gemeente stelde er kavels beschik-
baar voorduurzamezelfbouw. ‘We
dachtenmeteen: dat is iets voor
ons’, zegtCraig, die agent is voor
high-endmodemerken. Schipper
isnudocent aaneenhogeschool,
maarwerkte toenalsduurzaam-

heidadviseur enwasdusbekend
metdematerie.Bovendienhadden
zehethuiswaar ze toenwoonden
ookcascogekocht en zelf afge-
maakt.Danmoest zelf bouwen
tochookwel lukken?Craig sloeg
alvast aanhet ‘pinteresten’.

Gewooneengrasveldje
Toendefinanciering rondende
kavel bemachtigdwas, trokhet stel
eenarchitect aan, diehenhielp
hun ideeën samen tebrengen in
eenontwerp.Degemeentehad
wel eenaantal regels gesteld voor
hetbouwenopLeonidas, zoals de
wijkheet: de gevels vandenieuwe
huizenmoeten voordertigprocent
uit natuurlijkmateriaal bestaan,
aande verhoudingbouwopper-
vlak-bouwhoogte zitten restricties
en slechts eenderde vande tuin
mag verhard zijn. Alles voorde
groeneuitstraling. Endanhadden

Schipper enCraigooknoghun
wensen. ‘Ik vind: als je een stuk
grondkooptom je eigenhuis
te gaanbouwen,moet je er ook
iets bijzonders vanmaken’, zegt
Schipper.Craighadal snel een
moodboard vanheb ik joudaarbij
elkaar gepinterest. ‘Datwas geen
moodboardmeer’, zegt Schipper.
‘Hetwarenweldrie-, vierduizend
beelden.’
Craig geeft toedat ze graagmag

dromen: ‘Als ikmijnogen sloot,
waande ikme inBrazilië,waar
weeen soortEames-huis zouden
bouwen tussendebomen,met veel
hout enbeton.Als ik zedanweer
opendeed, zag ikookwel: o ja, het
is gewooneengrasveldjewaarwe
opbouwen,maar tochging iknog
evendoormetplaatjes zoeken.’
Schippersbleef pragmatisch:

‘Janeheeft gedurendehethele
procesopeen rozewolk geleefd.

Devloer is van
gevlinderdbeton.
Depelletkachel
verwarmtook
hetdouche- en
badwater.

pagina 98, 20-10-2018 © Het Financieele Dagblad



pagina 99, 20-10-2018 © Het Financieele Dagblad



Daarmoest ikhaar, samenmetde
architect, regelmatig vanafhalen.
Ikbenheel duidelijk: als hetniet
praktisch is, komthet erbijmij
niet in.’
Zebouwdeneenhouten skelet

van ruimachtmeterhoog, en
lietenallebuitenwandenaande
binnenkant aanvankelijk zoals
zewaren: vanhout.Datbleek te
bepalend voorde sfeer, te onrustig.
Dus stuukten ze ze tochmaarwit.
Verder lieten ze allebouwmate-
rialen zoveelmogelijk inbeeld:
balken, verbindingen, vloerde-
len vande verdiepingboven.De
gevlinderdebetonvloer kozen ze
uit zowel praktischeals estheti-
scheoverwegingen. ‘Betonpast
goedbij denatuurlijkeuitstraling

vanhethuis. En je veegthemheel
makkelijk schoon.Hij kanalleen
niet tegen vet. Als er eenboterham
metpindakaasopdegrondvalt,
vliegenweer allebei opafmetde
poetsdoek.’
Veelmeubelsdie inde ruimte

staan, haddenze inhet vorige
huis al, zoals de vlinderstoeltjes
vanArne Jacobsen.Erkwamwel
eenandere grotere tafel: de Super
EllipsDiningTable vanPietHein
enBrunoMathsson voorFritz
Hansen.Craig scoordedieopCa-
tawiki, een veilingsite voorkunst
endesign. ‘Een seconde voorde
veiling sloot, deed ikmijn laatste
bod.Ha.’Die tafel is deplekwaar
het gezinopzaterdagochtend
uitgebreidontbijt,waar vrienden

‘Jane leefde op een rozewolk.
Daarmoest ik haar, samenmet de
architect, regelmatig vanaf halen’

Schommelstoel
vanMullerVan

Severen, debank is
vanRay enCharles

Eames.

Debank van
cognackleurig
leer, vanB&B
Italia, scoorde
Craigop
Marktplaats.
Hethele gezin
past erop.
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en familie aanschuiven,waar
verjaardagenwordengevierd.Het
hart vanhethuis.
‘Ons leven speelt zichaf rondom

dekeuken.Daaromhebbenwedie
eencentralepositie gegeven.Van
achterhet aanrechtheb je contact
met iedereen.’De cognackleurige
bank vanB&B Italia bemachtigde
Craig viaMarktplaats, na eengou-
den tip vaneenkennis. ‘Het is de
perfectebank.Wekunnenermet
z’n vierenop liggen.’Depelletka-
chel, diehethelehuis inclusief het
douche- enbadwater verwarmt
doorkorrels vanafvalhout te
verbranden, is een zuinig alterna-

tief voordegaskachel.Het eerste
halfjaar, toenhet gezinnoggeen
internet- en televisieaansluiting
had, verving-ie bovendiende tv:
‘Lagenwe ’s avondsmet zijn allen
indat vuurtje te kijken.’

Campinggevoel
Zewonennueen jaar inhun
zelfgebouwdeecoparadijs.De
eerstemaandenoverheerste een
campinggevoel. ‘We volgdende
verbouwing vandeburenopde
voet’, zegt Schipper. ‘Zelf zatenwe
ooknog inde rommel. ’s Avonds
besteldenwe vaakpizza.Dat
weallemaalhetzelfdeproces

doorliepen, bondons enorm.
Daardoorkomenwealsburen
allemaalheelmakkelijkbij elkaar
overde vloer. Vooral dekinderen
lopen inenuit.’
Het campinggevoel is ernog

steeds. Zoals afgelopenzomer,
toenhetdertig gradenwas ener
gezwommenwerdaanhet einde
vande straat. Bij hetKralings
Zwembad,welteverstaan, een
gemeentelijkmonument,meton-
dermeer tweenatuurbaden,waar
je eenduikkuntnemen tussende
vissen. Schipper: ‘Je zwembroek
aantrekkenenmet eenhand-
doekjeom jeneknaarhetwater
wandelen, dat is tochhetultieme
vakantiegevoel?’Nee, naarhun
bovenwoning verlangenzenooit
meer terug.Maarwensenblijven
ernatuurlijk altijd.
‘Nuwealle seizoeneneenkeer

hebbenmeegemaakt,wetenwe
heel goedwatwenogmissen, en

watweanderswillen’, zegtCraig.
‘Toenhet zowarmwas, ende zon
pal opde ramenstond, liepde tem-
peratuurbinnenwel ergop.We
zullendus iets vaneenoverkap-
pingmoetenmaken.’
Eenkleine verbouwing zit

daaromalweer indeplanning.De
Pinterest-pagina vanCraig groeit
nogaltijd gestaag. ‘DeTriplex-
telescooplampvan JohanPetter
Johansson staathoogopde ver-
langlijst, net als de zigzagstoel van
Cassina. Enwemissennogeen
paarmooie, oude items, diehet
interieur ziel geven’, zegt ze. ‘Maar
ja, die komjeniet zomaar tegen.
Bovendienmoet ernueerstweer
eenpoosje gespaardworden.’o

‘Datwemet alle buren
hetzelfde proces doorliepen,
bond ons enorm’

Deslaapkamer
vanCraig en
Schipper,met
eigenbadkamer.

De volgende stap
is eenoverkapping
tegendehitte inde
zomer.

De zijkant van
hethuis,met een

Thonet-stoel.
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