Het hout is binnen
deels onbewerkt
gelaten.
De Arne Jacobsenstoelen komen
nog uit het oude
huis. Nieuw is de
grote Super Ellips
Dining Table van
Piet Hein en Bruno
Mathsson.
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Groene
oase
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In Rotterdam-Oost verrijst een
duurzame nieuwbouwwijk. Jane
Craig en Vincent Schipper kochten
een kavel en lieten er een huis
bouwen. ‘De kinderen uit de buurt
lopen overal in en uit.’

E

igenlijk hadden Jane
Craig en Vincent
Schipper het prima
naar hun zin in hun
riante bovenwoning
in Rotterdam-West.
De locatie was lekker stads, de
buurt kleurrijk en hun huis ruim
genoeg. Maar toen ze hun twee
zoontjes vanaf het balkon zagen
toekijken hoe hun buurkinderen
beneden van tuin naar tuin renden
en plezier maakten, begonnen ze
toch te verlangen naar een buiten.
Via via hoorden ze over plannen
om een voormalig hockeyterrein
te transformeren tot woonwijk. De
gemeente stelde er kavels beschikbaar voor duurzame zelfbouw. ‘We
dachten meteen: dat is iets voor
ons’, zegt Craig, die agent is voor
high-end modemerken. Schipper
is nu docent aan een hogeschool,
maar werkte toen als duurzaam-

heidadviseur en was dus bekend
met de materie. Bovendien hadden
ze het huis waar ze toen woonden
ook casco gekocht en zelf afgemaakt. Dan moest zelf bouwen
toch ook wel lukken? Craig sloeg
alvast aan het ‘pinteresten’.

Gewoon een grasveldje

Toen de ﬁnanciering rond en de
kavel bemachtigd was, trok het stel
een architect aan, die hen hielp
hun ideeën samen te brengen in
een ontwerp. De gemeente had
wel een aantal regels gesteld voor
het bouwen op Leonidas, zoals de
wijk heet: de gevels van de nieuwe
huizen moeten voor dertig procent
uit natuurlijk materiaal bestaan,
aan de verhouding bouwoppervlak-bouwhoogte zitten restricties
en slechts een derde van de tuin
mag verhard zijn. Alles voor de
groene uitstraling. En dan hadden
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Schipper en Craig ook nog hun
wensen. ‘Ik vind: als je een stuk
grond koopt om je eigen huis
te gaan bouwen, moet je er ook
iets bijzonders van maken’, zegt
Schipper. Craig had al snel een
moodboard van heb ik jou daar bij
elkaar gepinterest. ‘Dat was geen
moodboard meer’, zegt Schipper.
‘Het waren wel drie-, vierduizend
beelden.’
Craig geeft toe dat ze graag mag
dromen: ‘Als ik mijn ogen sloot,
waande ik me in Brazilië, waar
we een soort Eames-huis zouden
bouwen tussen de bomen, met veel
hout en beton. Als ik ze dan weer
opendeed, zag ik ook wel: o ja, het
is gewoon een grasveldje waar we
op bouwen, maar toch ging ik nog
even door met plaatjes zoeken.’
Schippers bleef pragmatisch:
‘Jane heeft gedurende het hele
proces op een roze wolk geleefd.

De vloer is van
gevlinderd beton.
De pelletkachel
verwarmt ook
het douche- en
badwater.

Het huis is acht meter
hoog. Eis van de
gemeente was dat de
gevel uit minimaal
dertig procent
natuurlijk materiaal
zou bestaan. Craig en
Schipper kozen
voor hout.
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De bank van
cognackleurig
leer, van B&B
Italia, scoorde
Craig op
Marktplaats.
Het hele gezin
past erop.

Schommelstoel
van Muller Van
Severen, de bank is
van Ray en Charles
Eames.

Daar moest ik haar, samen met de
architect, regelmatig vanaf halen.
Ik ben heel duidelijk: als het niet
praktisch is, komt het er bij mij
niet in.’
Ze bouwden een houten skelet
van ruim acht meter hoog, en
lieten alle buitenwanden aan de
binnenkant aanvankelijk zoals
ze waren: van hout. Dat bleek te
bepalend voor de sfeer, te onrustig.
Dus stuukten ze ze toch maar wit.
Verder lieten ze alle bouwmaterialen zoveel mogelijk in beeld:
balken, verbindingen, vloerdelen van de verdieping boven. De
gevlinderde betonvloer kozen ze
uit zowel praktische als esthetische overwegingen. ‘Beton past
goed bij de natuurlijke uitstraling

van het huis. En je veegt hem heel
makkelijk schoon. Hij kan alleen
niet tegen vet. Als er een boterham
met pindakaas op de grond valt,
vliegen we er allebei op af met de
poetsdoek.’
Veel meubels die in de ruimte
staan, hadden ze in het vorige
huis al, zoals de vlinderstoeltjes
van Arne Jacobsen. Er kwam wel
een andere grotere tafel: de Super
Ellips Dining Table van Piet Hein
en Bruno Mathsson voor Fritz
Hansen. Craig scoorde die op Catawiki, een veilingsite voor kunst
en design. ‘Een seconde voor de
veiling sloot, deed ik mijn laatste
bod. Ha.’ Die tafel is de plek waar
het gezin op zaterdagochtend
uitgebreid ontbijt, waar vrienden

‘Jane leefde op een roze wolk.
Daar moest ik haar, samen met de
architect, regelmatig vanaf halen’
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De slaapkamer
van Craig en
Schipper, met
eigen badkamer.

De zijkant van
het huis, met een
Thonet-stoel.

en familie aanschuiven, waar
verjaardagen worden gevierd. Het
hart van het huis.
‘Ons leven speelt zich af rondom
de keuken. Daarom hebben we die
een centrale positie gegeven. Van
achter het aanrecht heb je contact
met iedereen.’ De cognackleurige
bank van B&B Italia bemachtigde
Craig via Marktplaats, na een gouden tip van een kennis. ‘Het is de
perfecte bank. We kunnen er met
z’n vieren op liggen.’ De pelletkachel, die het hele huis inclusief het
douche- en badwater verwarmt
door korrels van afvalhout te
verbranden, is een zuinig alterna-

tief voor de gaskachel. Het eerste
halfjaar, toen het gezin nog geen
internet- en televisieaansluiting
had, verving-ie bovendien de tv:
‘Lagen we ’s avonds met zijn allen
in dat vuurtje te kijken.’

Campinggevoel

Ze wonen nu een jaar in hun
zelfgebouwde ecoparadijs. De
eerste maanden overheerste een
campinggevoel. ‘We volgden de
verbouwing van de buren op de
voet’, zegt Schipper. ‘Zelf zaten we
ook nog in de rommel. ’s Avonds
bestelden we vaak pizza. Dat
we allemaal hetzelfde proces

‘Dat we met alle buren
hetzelfde proces doorliepen,
bond ons enorm’
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doorliepen, bond ons enorm.
Daardoor komen we als buren
allemaal heel makkelijk bij elkaar
over de vloer. Vooral de kinderen
lopen in en uit.’
Het campinggevoel is er nog
steeds. Zoals afgelopen zomer,
toen het dertig graden was en er
gezwommen werd aan het einde
van de straat. Bij het Kralings
Zwembad, welteverstaan, een
gemeentelijk monument, met onder meer twee natuurbaden, waar
je een duik kunt nemen tussen de
vissen. Schipper: ‘Je zwembroek
aantrekken en met een handdoekje om je nek naar het water
wandelen, dat is toch het ultieme
vakantiegevoel?’ Nee, naar hun
bovenwoning verlangen ze nooit
meer terug. Maar wensen blijven
er natuurlijk altijd.
‘Nu we alle seizoenen een keer
hebben meegemaakt, weten we
heel goed wat we nog missen, en

De volgende stap
is een overkapping
tegen de hitte in de
zomer.

wat we anders willen’, zegt Craig.
‘Toen het zo warm was, en de zon
pal op de ramen stond, liep de temperatuur binnen wel erg op. We
zullen dus iets van een overkapping moeten maken.’
Een kleine verbouwing zit
daarom alweer in de planning. De
Pinterest-pagina van Craig groeit
nog altijd gestaag. ‘De Triplextelescooplamp van Johan Petter
Johansson staat hoog op de verlanglijst, net als de zigzagstoel van
Cassina. En we missen nog een
paar mooie, oude items, die het
interieur ziel geven’, zegt ze. ‘Maar
ja, die kom je niet zomaar tegen.
Bovendien moet er nu eerst weer
een poosje gespaard worden.’ o

