Architectenpaar Nanne de Ru en Nolly Vos transformeerden een
verwaarloosd kantoorgebouw in Rotterdam-West tot hedendaags
woonblok met luxe appartementen. In het penthouse erbovenop
wonen zijzelf, met hun drie kinderen.

Het penthouse
kreeg een
glooiende glazen
gevel. Het is
de grootste
dragende gevel
van NoordwestEuropa.

Door Elsbeth Grievink · Fotograﬁe: Anne Timmer
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In de keuken
komen
mahoniehout,
donkergroen leer,
groen Serpentinonatuursteen en
goudkleurig
perspex samen.

Een champagnekleurige wenteltrap verbindt het
penthouse met de
lager gelegen kinderverdieping.

‘O

nze favoriete plek
in huis?’
Nanne de
Ru hoeft
niet lang
na te denken. ‘Hier, op het dak.
We liggen graag in het gras met
zijn allen, naast “the old man”, een
kunstwerk van Joep van Lieshout.
Onze kinderen vinden het een
afschuwelijk ding, maar wij vinden
het prachtig. Het symboliseert de
sterfelijkheid, in tegenstelling tot
dit huis, dat juist een viering van
het leven is.’
We staan op het platte dak van
het gebouw dat in Rotterdam lang
bekendstond als ‘het Reclasseringsgebouw’, maar sinds kort
West399 heet. In de verte, achter
de ﬂorerende Lloydpier, zien we
watertaxi’s en containerschepen
over de Maas varen. Het is einde
middag. Rechts zakt de zon al
voorzichtig richting de kraanconstructies in de haven. Kijken we
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Vanaf de grijze
Flexform-sofa in
de woonkamer
kan het gezin
de kranen in de
haven zien.
In de eethoek
hangt een grote
tekening van
Renie Spoelstra,
die een spel
aangaat met het
17de-eeuwse
wandtextiel
verderop in de
kamer.

naar links, dan zien we diezelfde
zon reﬂecteren in de skyline van
Rotterdam, met oude en nieuwe
iconen. Van Rem Koolhaas’ De
Rotterdam tot Huig Maaskants
Euromast, die tegenwoordig een
rooftopbar huisvest.
Het is moeilijk zich voor te
stellen dat lange tijd niemand
geïnteresseerd was in deze plek
en bijbehorend uitzicht. In plaats
daarvan werd dit blok wederopbouwarchitectuur uit 1965 verwaarloosd en antikraak verhuurd.
‘Niemand wilde het hebben’,
vertelt Nanne de Ru, die er samen
met zijn vrouw, Nolly Vos, jaren
kantoor hield met hun architectenbureau Powerhouse Company,
en wél potentie zag in het gebouw.
‘In 2014 verklaarden veel mensen
ons voor gek toen wij met ons plan
kwamen om het te herbestemmen
en er luxe appartementen in te maken. Terwijl het echt een sweetspot
is, en precies overal tussenin ligt.’

Mid-century modern

Het stel kreeg twee jaar het recht
om het pand te kunnen kopen
van de Reclassering. Overdag
tekenden en rekenden ze vol goede
moed aan hun plannen, ’s nachts
lagen ze wakker: zou het allemaal
wel lukken? Wat als ze die appartementen nooit verkochten? ‘Het
was vreselijk spannend’, zegt Vos
over die periode. Ondertussen ontwierpen ze gestaag verder aan hun
eigen droomhuis, dat ze boven op
het pand hadden bedacht. De Ru:
‘Dáár ging het ons om. Zelf het initiatief nemen tot herbestemming
was de enige manier om boven in
het pand te kunnen wonen.’
Met hulp van ontwikkelaar Being
Development kregen ze hun
ambitieuze plannen rond. Binnen
de kortste keren verkochten ze alle
appartementen, die in oppervlakDe muziekkamer is
uitgevoerd in Amerikaans
notenhout. Ook medewerkers
van Powerhouse Company
komen af en toe drummen.
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De kinderen maken hun
huiswerk op Clay Chairs
van Maarten Baas. Het
kleed is van Bertjan Pot
voor Moooi. Boven de
tafel hangt de Revolving
Chandelier van Bertjan
Pot. Rechts: de badkamer,
waar alles van travertin is.

te variëren van 50 tot 180 vierkante
meter. Aanvankelijk wilden Vos en
De Ru voor zichzelf een penthouse
van twee lagen nieuw bouwen
op het dak. Maar toen een van de
appartementen op de bovenste
verdieping niet werd verkocht,

besloten ze hun plannen rigoureus
aan te passen. Ze bouwden één
laag op het dak, en namen een deel
van het bestaande pand daaronder. Vos: ‘Toen was het alsof alle
puzzelstukjes in elkaar vielen. Het
ontwerp van ons huis, waar we al
twee jaar aan tekenden, was in één
weekend klaar.’
Het penthouse kreeg een
dragende glazen gevel, waarop
het dak rust. Het is de grootste
dragende gevel van NoordwestEuropa. De glaspartij is niet recht
maar glooit, en wordt slechts
onderbroken door voegen waarin
staalkabels zijn verstopt, opdat het

dak niet opwaait. Het is duidelijk
dat Vos en De Ru fans zijn van
mid-century modern architecture,
het Amerikaanse antwoord op de
Bauhaus-stroming in Europa. Het
koppel mixte elementen uit deze
periode met kenmerken van de
wederopbouwarchitectuur van het
Rotterdam van de jaren zestig. Het
resultaat is een combinatie van
verrassend eenvoudig en ronduit
chic. ‘De keuze voor het vuige travertin, het groene Serpentino-natuursteen en het mahoniehout is
een hommage aan de fase waarin
Rotterdam zich bevond toen dit
pand werd gebouwd’, vertelt De

De glaspartij wordt onderbroken door voegen
met staalkabels, opdat het dak niet opwaait
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Ru aan het barretje in de keuken,
waar het gezin ’s ochtends ontbijt.
‘De gouden kastjes van perspex
maken het geheel zachter en warmer.’ Opvallend is het ingebouwde
dinerbankje in de keuken, dat is
bekleed met midnight green leer.
‘Er hangt altijd wel een kind op
tijdens het koken.’
Vos reikt een glas spa rood met
ijsblokjes aan. Een tour door het
450 vierkante meter tellende huis
volgt, te beginnen bij de ‘kinderetage’ beneden. Twee zoons zitten
gamend op de bank, waardoor De
Ru ongestoord hun slaapkamers
kan tonen. ‘We hebben elk kind
een compacte slaapruimte met
badkamer gegeven, zodat er heel
veel ruimte overblijft, die ze gezamenlijk kunnen gebruiken
om te lezen, te gamen, huiswerk te maken. Ze zijn heel

De Westzeedijk in
Rotterdam. Met links
de Lloydpier en in de
verte de dynamiek van
de haven.

close met elkaar en met elkaars
vrienden, en er is ruimte zat voor
iedereen. Andersom kunnen wij
boven doen wat we willen, zonder
dat we rekening hoeven te houden
met de kinderen.’ Voor we verdergaan, houdt hij de deur van een
van de kinderbadkamers open.
‘Kijk’, grinnikt hij, terwijl hij naar
de wastafel wijst, waar een gouden
kraan op prijkt. ‘We vonden het
wel belangrijk dat onze kinderen
zouden opgroeien in een huis met
gouden kranen, dat snap je.’

Kunst op de wc

De royale champagnekleurige
wenteltrap brengt ons weer terug
naar boven, naar de woonkamer,
waar de kunst leidend is in het
interieur. Op vier plekken in de
woonkamer komt het thema bos
terug: op een gigantische tekening van Renie Spoelstra, op een
17de-eeuws wandtextiel van een
bostafereel, dat De Ru in een galerie in Londen vond, in het Japanse
bonsaiboompje in het midden
van de kamer en in een kastje dat
door Jeroen Koolhaas beschilderd
is. ‘We zijn natuurmensen’, licht
Vos toe. ‘Ik ben in de omgeving
van Arnhem opgegroeid. Nanne
komt uit de Betuwe. We wonen in
de stad, en gaan hier ook niet meer
weg, maar trekken zo vaak we kunnen met ons kampeerbusje de bossen in.’ De Ru vervolgt zijn tocht
en stopt even bij 16 basketballs,
van kunstenaar Daniel Arsham.
‘De kleur roze van de ballen correspondeert met het kleed op de
vloer en het glazen wandje bij de
wenteltrap.’

‘We wonen in de stad en gaan hier ook niet meer weg,
maar trekken zo vaak we kunnen de bossen in’
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De materialen die Vos
en De Ru kozen, zijn
bedoeld als hommage
aan de fase waarin
Rotterdam zich
bevond toen dit pand
werd gebouwd.

Hij toont de badkamer, volledig
van travertin, de wc, met weer een
werk van Renie Spoelstra, en de
masterbedroom met groot rond
raam, waarachter nog een moestuin moet komen. Ten slotte volgt
de grote verrassing: de muziekkamer, uitgevoerd in Amerikaans
notenhout. Er staan een drumstel,
een piano, een saxofoon op een
Perzisch tapijt. Vos: ‘Onze oudste
speelt piano, net als Nanne. En ik
zing.’ Een dj-set staat er ook. Als we
de medewerkers van Powerhouse
Company mogen geloven, mag De
Ru samen met zijn compagnon
Niels Jansen graag zelf draaien
op de personeelsfeesten die hij
organiseert voor zijn medewerkers. Feesten die vrij legendarisch
schijnen te zijn. Maar ook thuis
hangen De Ru en Vos de slingers
op. De Ru: ‘Gisteren zijn er nog
wat mensen van kantoor meegekomen om drankjes te doen op
het dak. Toen hebben we nog tot
laat zitten drummen. Het is zo ﬁjn
dat dat hier allemaal kan. De kinderen beneden horen er niks van,
laat staan dat er een buurman
komt klagen.’
De muziekkamer biedt uitzicht
op het groene dak, waarop de
familie De Ru vaak ligt, met de
blik naar boven, wachtend tot er
weer een zwerm eenden over komt
vliegen. Met het werk van Joep van
Lieshout ernaast, dat hen eraan
herinnert dat ze het leven moeten
vieren. Maar daarmee zit het wel
snor. ❑

‘Gisteren hebben we tot laat zitten drummen. De kinderen
horen niks, laat staan dat er een buurman komt klagen’
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