
WEDER-

ArchitectenpaarNannedeRuenNollyVos transformeerdeneen
verwaarloosdkantoorgebouwinRotterdam-West tothedendaags
woonblokmet luxe appartementen. Inhetpenthouse erbovenop
wonenzijzelf,methundriekinderen.

DoorElsbethGrievink · Fotografie:AnneTimmer

OPBOUW

Hetpenthouse
kreeg een

glooiendeglazen
gevel.Het is
degrootste

dragendegevel
vanNoordwest-

Europa.
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Eenchampagne-
kleurigewentel-
trap verbindthet
penthousemetde
lager gelegenkin-
derverdieping. ‘O

nze favo-
rieteplek
inhuis?’
Nannede
Ruhoeft
niet lang

na tedenken. ‘Hier, ophetdak.
We liggengraag inhet grasmet
zijn allen, naast “theoldman”, een
kunstwerk van Joep vanLieshout.
Onzekinderen vindenhet een
afschuwelijkding,maarwij vinden
hetprachtig.Het symboliseert de
sterfelijkheid, in tegenstelling tot
dit huis, dat juist een viering van
het leven is.’
Westaanophetplattedak van

het gebouwdat inRotterdam lang
bekendstondals ‘hetReclasse-
ringsgebouw’,maar sindskort
West399heet. Inde verte, achter
deflorerendeLloydpier, zienwe
watertaxi’s en containerschepen
overdeMaas varen.Het is einde
middag.Rechts zakt de zonal
voorzichtig richtingdekraancon-
structies indehaven.Kijkenwe

Indekeuken
komen
mahoniehout,
donkergroen leer,
groenSerpentino-
natuursteenen
goudkleurig
perspex samen.

Indeeethoek
hangt eengrote
tekening van
Renie Spoelstra,
die een spel
aangaatmethet
17de-eeuwse
wandtextiel
verderop inde
kamer.

Vanafdegrijze
Flexform-sofa in
dewoonkamer
kanhet gezin

dekranen inde
haven zien.
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56 aterda ktober2019 ersoonli

naar links, dan zienwediezelfde
zon reflecteren inde skyline van
Rotterdam,metoudeennieuwe
iconen.VanRemKoolhaas’De
RotterdamtotHuigMaaskants
Euromast, die tegenwoordig een
rooftopbarhuisvest.
Het ismoeilijk zich voor te

stellendat lange tijdniemand
geïnteresseerdwas indezeplek
enbijbehorenduitzicht. Inplaats
daarvanwerddit blokwederop-
bouwarchitectuuruit 1965 ver-
waarloosdenantikraak verhuurd.
‘Niemandwildehethebben’,
verteltNannedeRu,die er samen
met zijn vrouw,Nolly Vos, jaren
kantoorhieldmethunarchitec-
tenbureauPowerhouseCompany,
enwélpotentie zag inhet gebouw.
‘In2014 verklaarden veelmensen
ons voor gek toenwijmet onsplan
kwamenomhet teherbestemmen
ener luxe appartementen in tema-
ken.Terwijl het echt een sweetspot
is, enprecies overal tussenin ligt.’

Mid-centurymodern
Het stel kreeg twee jaarhet recht
omhetpand tekunnenkopen
vandeReclassering.Overdag
tekendenen rekendenze vol goede
moedaanhunplannen, ’s nachts
lagen zewakker: zouhet allemaal
wel lukken?Wat als zedie appar-
tementennooit verkochten? ‘Het
was vreselijk spannend’, zegtVos
overdieperiode.Ondertussenont-
wierpen zegestaag verder aanhun
eigendroomhuis, dat zebovenop
hetpandhaddenbedacht.DeRu:
‘Dáár ginghet onsom.Zelf het ini-
tiatief nemen totherbestemming
wasdeenigemanier omboven in
hetpand tekunnenwonen.’
Methulp vanontwikkelaarBeing
Developmentkregen zehun
ambitieuzeplannen rond.Binnen
dekortste keren verkochten ze alle
appartementen, die inoppervlak-

Demuziekkamer is
uitgevoerd inAmerikaans
notenhout.Ookmedewerkers
vanPowerhouseCompany
komenaf en toedrummen.
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De glaspartijwordt onderbroken door voegen
met staalkabels, opdat het dakniet opwaait

besloten zehunplannen rigoureus
aan tepassen. Zebouwdenéén
laagophetdak, ennameneendeel
vanhetbestaandepanddaaron-
der. Vos: ‘Toenwashet alsof alle
puzzelstukjes in elkaar vielen.Het
ontwerp vanonshuis,waarweal
twee jaar aan tekenden,was in één
weekendklaar.’
Hetpenthousekreeg een

dragendeglazengevel,waarop
hetdak rust.Het is degrootste
dragendegevel vanNoordwest-
Europa.Deglaspartij is niet recht
maar glooit, enwordt slechts
onderbrokendoor voegenwaarin
staalkabels zijn verstopt, opdathet

dakniet opwaait.Het is duidelijk
datVos enDeRu fans zijn van
mid-centurymodernarchitecture,
hetAmerikaanseantwoordopde
Bauhaus-stroming inEuropa.Het
koppelmixte elementenuit deze
periodemetkenmerken vande
wederopbouwarchitectuur vanhet
Rotterdamvande jaren zestig.Het
resultaat is eencombinatie van
verrassendeenvoudig en ronduit
chic. ‘Dekeuze voorhet vuige tra-
vertin, het groeneSerpentino-na-
tuursteenenhetmahoniehout is
eenhommageaande fasewaarin
Rotterdamzichbevond toendit
pandwerdgebouwd’, verteltDe

Ruaanhetbarretje indekeuken,
waarhet gezin ’s ochtendsontbijt.
‘Degoudenkastjes vanperspex
makenhet geheel zachter enwar-
mer.’Opvallend ishet ingebouwde
dinerbankje indekeuken, dat is
bekleedmetmidnight green leer.
‘Erhangt altijdwel eenkindop
tijdenshet koken.’
Vos reikt eenglas spa roodmet

ijsblokjes aan.Een tourdoorhet
450 vierkantemeter tellendehuis
volgt, te beginnenbij de ‘kinder-
etage’ beneden.Twee zoons zitten
gamendopdebank,waardoorDe
Ruongestoordhunslaapkamers
kan tonen. ‘Wehebbenelkkind
eencompacte slaapruimtemet
badkamergegeven, zodat erheel
veel ruimteoverblijft, die ze geza-
menlijk kunnengebruiken
omte lezen, te gamen,huis-
werk temaken. Ze zijnheel

Dekinderenmakenhun
huiswerkopClayChairs
vanMaartenBaas.Het
kleed is vanBertjanPot
voorMoooi. Bovende
tafel hangtdeRevolving
Chandelier vanBertjan
Pot.Rechts: debadkamer,
waar alles van travertin is.

te variëren van50 tot 180 vierkante
meter. AanvankelijkwildenVos en
DeRuvoor zichzelf eenpenthouse
van twee lagennieuwbouwen
ophetdak.Maar toeneen vande
appartementenopdebovenste
verdiepingnietwerd verkocht,
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‘Wewonen in de stad en gaanhier ooknietmeerweg,
maar trekken zo vaakwekunnende bossen in’

closemet elkaar enmet elkaars
vrienden, ener is ruimte zat voor
iedereen.Andersomkunnenwij
bovendoenwatwewillen, zonder
datwe rekeninghoeven tehouden
metdekinderen.’ Voorwe verder-
gaan,houdthij dedeur vaneen
vandekinderbadkamersopen.
‘Kijk’, grinnikthij, terwijl hij naar
dewastafelwijst,waar eengouden
kraanopprijkt. ‘We vondenhet
wel belangrijkdat onzekinderen
zoudenopgroeien ineenhuismet
goudenkranen, dat snap je.’

Kunst opdewc
De royale champagnekleurige
wenteltrapbrengt onsweer terug
naarboven,naardewoonkamer,
waardekunst leidend is inhet
interieur.Op vier plekken inde
woonkamerkomthet themabos
terug: opeengigantische teke-
ning vanRenie Spoelstra, opeen
17de-eeuwswandtextiel vaneen
bostafereel, datDeRu ineengale-
rie inLonden vond, inhet Japanse
bonsaiboompje inhetmidden
vandekamer en in eenkastjedat
door JeroenKoolhaasbeschilderd
is. ‘Wezijnnatuurmensen’, licht
Vos toe. ‘Ikben indeomgeving
vanArnhemopgegroeid.Nanne
komtuit deBetuwe.Wewonen in
de stad, engaanhier ooknietmeer
weg,maar trekkenzo vaakwekun-
nenmetonskampeerbusjedebos-
sen in.’DeRuvervolgt zijn tocht
en stopt evenbij16basketballs,
vankunstenaarDaniel Arsham.
‘Dekleur roze vandeballen cor-
respondeertmethet kleedopde
vloer enhet glazenwandjebij de
wenteltrap.’

DeWestzeedijk in
Rotterdam.Met links
deLloydpier en inde
vertededynamiek van
dehaven.
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Hij toontdebadkamer, volledig
van travertin, dewc,metweer een
werk vanRenie Spoelstra, ende
masterbedroommetgroot rond
raam,waarachternogeenmoes-
tuinmoet komen.Ten slotte volgt
degrote verrassing: demuziek-
kamer, uitgevoerd inAmerikaans
notenhout. Er staaneendrumstel,
eenpiano, een saxofoonopeen
Perzisch tapijt. Vos: ‘Onzeoudste
speelt piano,net alsNanne.En ik
zing.’ Eendj-set staat er ook.Alswe
demedewerkers vanPowerhouse
Companymogengeloven,magDe
Rusamenmet zijn compagnon
Niels Jansengraag zelf draaien
opdepersoneelsfeestendiehij
organiseert voor zijnmedewer-
kers. Feestendie vrij legendarisch
schijnen te zijn.Maar ook thuis
hangenDeRuenVosde slingers
op.DeRu: ‘Gisteren zijn er nog
watmensen vankantoormeege-
komenomdrankjes te doenop
het dak. Toenhebbenwenog tot
laat zittendrummen.Het is zofijn
dat dat hier allemaal kan.De kin-
derenbenedenhoren er niks van,
laat staandat er eenbuurman
komtklagen.’
Demuziekkamerbiedtuitzicht

ophet groenedak,waaropde
familieDeRuvaak ligt,metde
bliknaarboven,wachtend tot er
weer eenzwermeendenover komt
vliegen.Methetwerk van Joep van
Lieshout ernaast, datheneraan
herinnert dat zehet levenmoeten
vieren.Maardaarmee zit hetwel
snor. ❑

DematerialendieVos
enDeRukozen, zijn
bedoeldalshommage
aande fasewaarin
Rotterdamzich
bevond toendit pand
werdgebouwd.

‘Gisterenhebbenwe tot laat zitten drummen.De kinderen
horenniks, laat staan dat er een buurmankomt klagen’
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