Corneliahof Pernis, …

pernis waterschip. velsenaerstraat met rheapad, saturnespad en prestopad, 2003.

					

pernis lekkerkerkstraat, 2007

duurzaam en dierbaar

??

Voorwoord
martien kromwijk, voorzitter raad van bestuur woonbron
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Het ritme van Pernis

De Corneliahof is een van de mooiste projecten die ik
de afgelopen jaren heb zien passeren. Het is verheugend
dat anderen dat ook zien, en dat het prachtige
woongebouw in de top staat bij de Bouwkwaliteitsprijs
2007 van de gemeente Rotterdam.
Waarom zo’n positief oordeel?

Dat heeft alles te maken met het dierbare karakter van
het gebouw. Dat helemaal laat zien dat het hier op z’n
plaats is. Dat het nergens zo goed zou staan als op deze
plek, in Pernis. Het is de grote glimlach die een gebouw
voor de omgeving kan hebben. Alsof het zegt: ik snap
de omgeving, ik ga er niet in op, maar ik geef deze een
extra accent, waardoor deze nog beter voor de dag komt.

Toen ik als jongeling ooit te driftig Pernis kwam
binnenstuiven, maakte de toenmalig voorzitter van
de Wijkraad Pernis, Rinus van der Tak, me duidelijk
dat ik niets zou bereiken als ik niet het ritme van
Pernis zou leren snappen.
Al eerder met de Uiterdijk, maar vooral nu met de
Corneliahof, wil Woonbron laten zien dat die boodschap
goed is begrepen. De Corneliahof is zo bijzonder
omdat die helemaal meegaat in het ritme van Pernis.
Met de brede galerij die uitnodigt tot ontmoeting en
samen wonen, de warme gevel, de verwijzingen naar
het verleden in het tuinontwerp, de zachte glooiingen.
Dit maakt de Corneliahof tot een dierbaar gebouw, een
feest voor de bewoners en de Pernisser gemeenschap.
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corneliahof		

typering complex		
		

vier woongebouwen rond een hof (twee- en driehoog),
verbonden door galerijen, fietsenberging

type woningen		

levensloopbestendige woningen, seniorenlabel

aantal appartementen		

42 (drie typen)

opdrachtgever		

Woonbron, vestiging Hoogvliet

stedenbouwkundige 		
randvoorwaarden

Jeroen de Bok en Jaap Dekker, dS+V Rotterdam

architect		

Koos Kok, MASSA bureau voor architectuur

tuinontwerp		

Liesbeth Bulk, Ruim Buiten

projectontwikkelaar		

Kristal NV

demontage		

Oranje Demontage B.V., Spijkenisse

aannemer gebouw		

Van Wijnen, Stolwijk

aannemer buitenruimte		

Arcadis

bouwtijd		

18 maanden (eind november 2005 tot eind mei 2007)

oplevering		

juni 2007

stichtingskosten		

6,6 miljoen euro

huurprijzen 2007		
		

netto-huur 466,40 euro
bruto-huur 505,49 euro

vloeroppervlak		
		

bruto 5.896 m2
netto 5.359 m2

inhoud		
		

bruto 17.688 m3
netto 14.469 m3

bijzonderheden		
		

nominatie voor Bouwkwaliteitsprijs 2007 van de gemeente Rotterdam
(vijf nominaties, zestig inzendingen)
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Nieuw respecteert oud
De vroegere dorpsgemeenschap van vissers, boeren en ambachtslieden is nog
steeds herkenbaar in het huidige Pernis – in totaal 4.500 bewoners op 1,6 km2
ten zuiden van de Maas. Ook al voer de vissersvloot in 1919 voor het laatst uit
en werden de omringende polders de afgelopen driekwart eeuw opgeslokt door
industrie, haven en wegen.
pernisse sloep, pr 15,
de ‘cornelia’. op zee
bezig met binnenhalen
van de netten, 1912

straatnaambord
corneliahof, 2007

Het dorp, met grotendeels oude bebouwing, gonst nog
altijd van de bedrijvigheid en de typerende, dorpse
sociale contacten. Groen is Pernis ook nog steeds.
En straatnamen als Eibergenstraat en Lekkerkerkstraat
verwijzen naar de vissersboten van de Pernisser vloot.
De enige niet-vernoemde boot was tot voor kort de
stalen sloep Cornelia. In juni 2007 koos de Wijkraad
voor Pernis de naam Corneliahof voor een nieuwe straat

die in de plaats kwam van drie bestaande straten tussen
de Velsenaerstraat en de Polluxstraat. Diezelfde maand
werden aan deze straat vier bijzondere woonblokken
met 42 levensloopbestendige woningen rond een hof
opgeleverd. Het complex, tijdens de ontwikkeling nog
Velsenaerhof genoemd, kreeg als definitieve naam
Corneliahof.
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Sloop was voor Pernissers geen
vrolijk vooruitzicht
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Stevige onderhandelingen

De eerste aanzet tot de Corneliahof ligt vele jaren
eerder, in de jaren negentig. Het oorspronkelijke
inwoneraantal van Pernis was gedaald van 7.000 naar
4.500. Dit zette voorzieningen op het gebied van zorg
en welzijn onder druk. Tegelijkertijd was er een tekort
aan goede eengezinswoningen en appartementen.
Nieuwbouw was dus wenselijk, maar milieunormen
(vooral voor geluid) legden grote beperkingen op.
Slopen leek de enige mogelijkheid; voor de Pernissers
geen vrolijk vooruitzicht.

Na stevige onderhandelingen met de Wijkraad en de
Bewonersraad, kon woningcorporatie Woonbron in
2002 eindelijk haar vernieuwingsplannen aan heel
Pernis voorleggen. De toenmalige voorzitter van de
wijkraad, Rinus van der Tak, noemde het aantal van
de circa 250 geplande nieuwbouwwoningen in de loop
van een aantal jaren ‘historisch voor Pernis’. Het was
vooral de sloop en het gedwongen verhuizen waar
Pernis zich zorgen over maakte. Daarom had Woonbron
beloofd om eerst te bouwen en daarna pas te slopen.
De woningen die vervolgens als eerste aan bod kwamen
voor de sloop, waren veertig verouderde duplexwoningen tussen de Velsenaerstraat en de Polluxstraat. Zij
moesten plaatsmaken voor levensloopbestendige
woningen. De Wijkraad eiste dat de nieuwbouw qua
omvang en sfeer zou passen bij het dorpse karakter.
De corporatie, die voortvarend van start wilde, maar
ook kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, zegde
toe hieraan tegemoet te komen.
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gebruikersoppervlak

Goede verbinding

type a

80m2 go

Het doel was een complex te bouwen waar bewoners
gemakkelijk contact met elkaar konden leggen en
waar tevens een goede verbinding zou zijn tussen
de privéruimte, de hof en de directe omgeving. Door
hergebruik van materiaal van de gesloopte woningen
op de locatie zou het nieuwe complex een vriendelijk,

type b

86m2 go

type c

88m2 go

plattegrond eerste verdieping 1:500

a

a

blok 4

‘Het project is met liefde en
aandacht voor details gebouwd’

18

ontwerpschets

vertrouwd en duurzaam karakter moeten krijgen,
passend in de omgeving.
Op het terrein van de vier bestaande straten, maakten
Jeroen de Bok en Jaap Dekker van de Rotterdamse
dienst Stedebouw+Volkshuisvesting (dS+V) de
eerste schetsen. Zij tekenden voor de woningen
vier woonblokken rond een tuin (half privé en half
openbaar), met vier toegangen vanaf de straat. Van de
architecten die daarop hun visie gaven, werkte Koos
Kok van MASSA bureau voor architectuur de sociale,
duurzame en stedenbouwkundige uitgangspunten het
meest overtuigend uit.
Identificatie en trots

De Wijkraad voor Pernis, het Ouderenplatform en
de Bewonersraad waren nauw betrokken bij de

ontwikkeling van de Corneliahof. Zij toonden onder
meer bijzondere aandacht voor de niet-traditionele
woningplattegronden, met keukens halverwege de
ruimte. De architect had hiervoor gekozen om aan de
hofzijde een goede verbinding tussen binnen en buiten
mogelijk te maken. De betrokkenheid van de Pernissers
leidde tot saamhorigheid, met als uitkomst waardering
voor het project, tot zelfs identificatie en trots. Ook werd
er volledige instemming bereikt over het openhouden
van toegangen tot de hof met als doel het versterken
van de verbinding tussen Corneliahof en omgeving.
Daarmee zag men voor de buitenruimte bewust af
van het politiekeurmerk Veilig Wonen.
Floor van der Kemp van woningcorporatie Woonbron
en Cora Nauta van Kristal, de projectontwikkelaar
van Woonbron, typeren de Corneliahof eensgezind
als ‘bijzonder, duurzaam en dierbaar’. Floor van der
Kemp constateert dat de uitgangspunten gedurende het
hele proces overeind zijn gebleven. Cora Nauta voegt
toe: ‘Het project is met liefde en aandacht voor details
gebouwd. Details in de vormgeving, maar ook in de
praktische bruikbaarheid van de woningen. Mensen
kunnen zich werkelijk thuis voelen in een gemeenschap
waar samenwonen wordt gestimuleerd met behoud
van privacy.’

metselwerk
de vier blokken zijn gemetseld in een strakke veelkleurige
steen die samen met de stoere dakranden een zelfbewust en
sprekend beeld neerzetten. de chocoladekleuren vallen op, maar
door zijn schaal en compositie past de corneliahof goed in de
dorpse context. een eigenzinnig project, net als pernis zelf.

hout
hout is als tweede gevelmateriaal voor de ‘binnenkant’ van het
project toegepast. het geeft de hof de sfeer van een interieur
en biedt een warm tegenwicht aan het koele staal en het harde
beton van de galerijen. er zijn dikke latten gebruikt die met
hun formaat een verfijnd en toch massief lijnenspel vormen.
al het hout is duurzaam geproduceerd, onder het fsc-label.

groen
vaste planten uit de voormalige privé-tuinen krijgen een
tweede leven in de nieuwe collectieve hof. door fragmenten van
de oude ondergrond - tegels en stenen – opnieuw te gebruiken,
eigenen de bewoners zich de tuin wellicht eerder toe. het
groen heeft tijd nodig, maar zal uiteindelijk de hofruimte nog
meer aaneensmeden tot een weldadige en dierbare plek in pernis.

Het beste van twee werelden
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woningtype a

staal
de vloeiende curves van de galerij volgen de looplijnen.
ze verbinden de woonblokken met elkaar tot één leefwereld.
deze organische vormen zijn gevormd met gebogen stalen
randliggers. staal is enorm sterk, maar tegelijk ook
goed buigbaar zodat een slanke en zwierige constructie
mogelijk werd.
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buitenruimte
eetkamer/kamer
toilet
entree
berging

woningtype b

Architecten zijn vaak schuw als ze rondleidingen geven
door hun gebouwen. Schichtig kijken ze om zich heen,
bang voor een confrontatie met bewoners of gebruikers.
Want als die door hebben dat ze de architect van het
gebouw treffen, beginnen ze vrijwel altijd luid te klagen.
Hun klachten betreffen altijd praktische zaken, zoals
lekkages, gladde vloeren en slechte ventilatie.
Maar Koos Kok van MASSA Architecten is niet bang
voor de bewoners van de nieuwe Corneliahof in
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woonkamer
terras
slaapkamer/hobbykamer
slaapkamer
badkamer
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woningtype c

Rotterdam Pernis. Integendeel, bij een rondleiding door
deze hof met 42 woningen vraagt hij aan een bewoner
die toevallig even de deur open doet juist of we even
binnen mogen komen. Dat mag, en de bewoners doen
wat alle bewoners doen als ze de architect van hun
woning tegenkomen: ze klagen. Over de afwatering van
de galerij boven hun woning. Het gaat in de Corneliahof
om bijzondere galerijen die gedeeltelijk los van de
woningen hangen om de onderliggende woningen van
meer licht te voorzien. Maar de brede spleten leveren

gevel 1:500

24

langsdoorsnede 1:50

problemen bij de afwatering op. Kok kent de klacht al,
en kijkt er nog een keer naar.

bij de voordeur ga je sneller een kopje koffie drinken op
de galerij.

Maar na deze ene klacht beginnen de bewoners aan
een lofzang op hun woning. Na aanvankelijke reserves
over de in hun ogen ongebruikelijke plattegrond – de
open keuken grenst aan de woonkamer – zijn ze nu
heel tevreden over hun nieuwe appartement. Ze zouden
nooit meer terug willen naar hun rijtjeshuis.

Wat de bewoners betreft is Koks verwachting uitgekomen. Ze hebben veel meer contact met de buren dan
in hun vorige woning, vertellen ze. Met goed weer
zitten ze regelmatig op de galerij. Te oordelen naar de
stoelen en bankjes die ook elders op de galerijen van de
Corneliahof staan, zijn ze niet de enigen.

De bedoeling van de architect, die hij tijdens de autorit
naar Pernis uit de doeken deed, is helemaal uitgekomen.
Veel van de appartementen in de Corneliahof hebben
een eetplek aan de galerij en de keuken in het midden
van de woning, had Kok gezegd. Makelaars ontraden
zo’n plattegrond, omdat bewoners dit niet zouden willen,
maar Kok was ervan overtuigd dat die de lol er wel
van zouden inzien: op de eetplek aan de galerij eten
bewoners niet in het donker en bovendien leidt het tot
meer contact met de andere bewoners. Met de eetplek

De galerij van de Corneliahof werkt, kortom. Dat is
bijzonder. Sinds de uitvinding in de jaren twintig van de
vorige eeuw zijn de meeste galerijen niet de levendige
luchtstraten geworden die de architecten voorzagen.
De galerijflat is gebouwtype dat is verbonden met het
modernisme. Met zijn luchtstraten past de galerijflat bij
het streven van licht, lucht en ruimte van de
modernistische architecten.
Na de Tweede Wereldoorlog, toen het modernisme
algemeen werd in de Nederlandse stedenbouw en

architectuur, doken de galerijflats dan ook overal op in
de Nederlandse buitenwijken. Maar na het debacle van
de Bijlmermeer, de nieuwe Amsterdamse satellietstad
uit begin jaren zeventig die vol stond met galerijflats,
had het gebouwtype een slechte reputatie en raakte in
onbruik.

gepaard met veranderingen in het karakter van de
hofjes: ze werden groter en opener. In de loop van de
twintigste eeuw werden de nieuw gebouwde hofjes zelfs
zo open dat ze in de naoorlogse buitenwijken alleen
nog door hun naam herinnerde aan de oude, besloten
woningcomplexen van weleer.

Dat de galerijflat van het Corneliahof wel ‘werkt’, heeft
ongetwijfeld te maken met het feit dat dit twintigsteeeuwse gebouwtype hier is gecombineerd met
een veel ouder gebouwtype: het hofje. Al sinds de
zestiende eeuw kennen Nederlandse steden hofjes
voor armlastigen, gebouwd door rijke burgers die aan
liefdadigheid wilden doen. Vaak bestaan ze uit identieke
huizen – de oorsprong van het Nederlandse rijtjeshuis
ligt in het hofje – rondom een gemeenschappelijke tuin.

Maar ook aan de modernistische openheid kwam
een einde. De jaren tachtig van de twintigste eeuw
gaven, in de toen modieuze woonerven, de eerste,
voorzichtige terugkeer van beslotenheid te zien in
de Nederlandse stedenbouw. In het daaropvolgende
decennium rukte de ‘nieuwe beslotenheid’ verder op en
verschenen er woonkastelen en nieuwe vestingstadjes
in Nederland. Ten slotte keerde ook het hofje in zijn
oude, besloten hoedanigheid weer terug in de nieuwe
buitenwijken, met één verschil: ze zijn nooit helemaal
afgesloten van de buitenwereld en zijn altijd, zoals de
onlangs opgeleverde Grote Hof in Nootdorp, ook voor
buitenstaanders toegankelijk.

Aan het einde van de 19de eeuw werd de rol van rijke
burgers bij de bouw van hofjes overgenomen door
woningbouwverenigingen en corporaties. Dit ging
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dwarsdoorsnede 1:500
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Ook de Corneliahof is een uitdrukking van de nieuwe
beslotenheid. Het woningcomplex heeft enkele
kenmerken van het traditionele hofje. De woningen zijn
bijvoorbeeld gegroepeerd rondom een gemeenschappelijke tuin. En aan de straatzijde zijn de woningen iets
opgetild – ze zijn op de bergingen gebouwd – en hebben
zo, net als veel oude hofjes, een beetje een defensief
karakter. Maar het bijzondere van de Corneliahof is dat
het aloude gebouwtype van het hofje is gecombineerd
met het 20ste-eeuwse, modernistische gebouwtype van
de galerijflat.
Dit maakt de Corneliahof tot een hybridisch complex.
Ook wat materialen betreft is het complex tweeslachtig:
de buitenzijde is voornamelijk van baksteen, de
binnenzijde van hout. Maar terwijl hybrides de
neiging hebben om vlees noch vis te zijn, is de
Corneliahof een wonderlijk mooie samensmelting van

de openheid van het modernisme en de beslotenheid
van het traditionalisme. De Corneliahof is meer dan
een eenvoudige optelsom van hof plus galerij, meer
dan een gesloten bouwblok met galerijen aan de
binnentuinzijde. Aan de lange zijdes heeft het bouwblok
van de Corneliahof twee openingen gekregen, zodat ook
buurtbewoners de binnentuin kunnen betreden zonder
het gevoel te krijgen dat ze eigenlijk niet welkom zijn.
Tegelijkertijd zorgen de galerijen voor extra beslotenheid
doordat er, ongeveer halverwege het bouwblok,
met elkaar worden verbonden door een luchtbrug.
Bovendien hebben de galerijen met hun afrondingen
een zwierig karakter en zijn ze voor de entrees van
de woningen zo breed, dat ze een mooie overgang
tussen publiek en privé vormen en gemakkelijk als een
uitbreiding van de huiskamer kunnen worden gebruikt.
Zo is de Corneliahof het beste van twee werelden
geworden.

31

Een sloper die niet sloopte
Het afbreken van gebouwen lijkt onvermijdelijk samen te gaan met lawaai,
stof, het gebruik van zwaar materieel en het gestaag af- en aanrijden van
een eindeloze reeks vrachtauto’s. Maar werp een vluchtige blik op een locatie
waar duurzaam wordt gesloopt, en je denkt dat het een bouwlocatie is.

32
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‘We moeten af van de begrippen
‘sloop’ en ‘afval’’

Je ziet er bijvoorbeeld steigers tegen half open gevels
staan, kozijnen die netjes opgestapeld liggen, stapels
hout, dakpannen en zakken met schakelmateriaal. Dat
was op een zeker moment ook te zien aan het Rheapad,
Saturnuspad en Prestopad in Pernis. Zelfs de stoeptegels
werden keurig opgestapeld om later opnieuw te
gebruiken.

Daarmee leverde hij een aanzienlijke bijdrage aan de
duurzaamheid van de Corneliahof. Oranje Demontage
uit Spijkenisse begon een kleine tien jaar geleden met
de ontwikkeling van duurzaam slopen en werkte al
verschillende malen in opdracht van Woonbron aan
projecten in Hoogvliet, Heijplaat en Pernis.
Correct benoemen

Hergebruik materiaal

De veertig duplexwoningen werden gesloopt door een
sloper die niet sloopte, maar de woningen demonteerde
en het vrijkomende materiaal hoogwaardig hergebruikte.

Directeur Freek Oranje hecht aan het correct benoemen
van wat zijn bedrijf doet: ‘We moeten af van de
begrippen ‘sloop’ en ‘afval’, anders wordt het nooit wat
met duurzaamheid in mijn branche. Alle onderdelen

van gebouwen kun je hergebruiken. We hebben
jarenlang in nauwe samenwerking met producenten
van bouwmaterialen gewerkt aan het zoeken van
afzetmogelijkheden.’

grondstof voor een nieuw product. De hoogwaardigheid
schuilt in het gescheiden houden van materialen en
onderdelen of het zodanig bewerken ervan dat het
goede grondstoffen oplevert.

Hij vervolgt: “We kunnen nu vrijwel alles kwijt. Ook
hebben we het initiatief genomen voor de ontwikkeling
van een nieuwe kalkzandsteen, gemaakt van oude
kalkzandstenen uit de bouwmuren van woningen.”
Oranje onderscheidt direct hergebruik – bij de
Corneliahof bijvoorbeeld de stoeptegels – en indirect
hergebruik waarbij materiaal wordt bewerkt tot

Menggranulaat in bouwstraten

Na het zorgvuldig verwijderen van bruikbare onderdelen
van de duplexwoningen in Pernis, waren ten slotte
muren en fundering aan de beurt. Het mengpuin werd
ter plekke gebroken tot menggranulaat en verwerkt
voor de bouwstraten van de Corneliahof. Er waren dus
geen vrachtwagens nodig die het puin afvoerden en het
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Mengpuin ter plekke gebroken en
verwerkt voor de bouwstraten

materiaal voor bouwstraten aanvoerden; wat een groot
voordeel opleverde voor de omwonenden en het milieu.
Dat leverde een grote CO2-besparing op.
Woonbron en Oranje vinden elkaar in een streven
naar duurzaamheid dat verder gaat dan bestaande
mogelijkheden en oplossingen. Die vooruitstrevendheid
valt op in de wereld van het demonteren en bouwen.
Pogingen om branchegenoten, de omgeving en de
gemeentelijke overheid mee te krijgen, zijn kansloos
zonder een grote dosis doorzettingsvermogen en
vastberadenheid. Directeur Oranje volgt al vijftien

jaar de discussie over duurzaam bouwen, zonder veel
resultaten te zien. Zijn eigen activiteiten met duurzaam
demonteren tellen bijna tien jaar en vinden vrijwel geen
navolging. ‘Wat wij bij de Corneliahof hebben gedaan,
is hoofdzakelijk slimme logistieke oplossingen bedenken
en gebruikmaken van de afzet die we zelf gecreëerd
hebben. Je moet het als bedrijf willen en je moet het
leuk vinden. Dan kun je ook je medewerkers motiveren
om mee te werken aan een andere manier van werken:
aan duurzaam demonteren.’

Corneliahof met ouderwets vakmanschap
gebouwd
Aannemer Van Wijnen Stolwijk en projectontwikkelaar Kristal hebben al
hun vakmanschap en meesterschap uit de kast gehaald om de Corneliahof
te kunnen bouwen. Het resultaat mag er zijn, zeggen ze trots. ‘Het is een
bijzonder gebouw geworden. Een parel in Pernis.’
39
Van tevoren stond vast dat de Corneliahof een
kwalitatief hoogstaand nieuwbouwproject zou worden.
Daarom zocht Kristal een aannemer die het uitgekiende
ontwerp van architect Koos Kok van MASSA bureau
voor architectuur, aan zou kunnen. Na een gedegen
aanbestedingsprocedure bleek Van Wijnen Stolwijk over
de beste papieren te beschikken. ‘Wij zijn bouwers’, zegt
Van Wijnens commercieel directeur Cor de Jong, ‘en
leven van stenen stapelen en kozijnen neerzetten, maar
we vinden het ook leuk om zo nu en dan uitgedaagd
te worden om iets bijzonders te maken. Dat prikkelt de
ambitie van onze mensen.’
In logistiek opzicht vroeg de bouw van de Corneliahof
de nodige inventiviteit van Kristal en Van Wijnen
Stolwijk. De brede galerijplaten met hun meanderende
lijnen kwamen niet kant en klaar uit de fabriek, maar
werden ter plaatste vervaardigd. De mannen van Van

Wijnen maakten eigenhandig de U-profielen en de
houten bekisting waar het natte beton in werd gestort.
‘En dan maar hopen dat het niet zou gaan regenen’,
merkt projectleider Egbert Verweij van Van Wijnen
Stolwijk op, ‘anders zouden we niet meer dan een
gewassen grindvloertje overhouden en weer opnieuw
kunnen beginnen. Dagelijks vroegen we via e-mail de
weersvoorspellingen op bij het KNMI.’
Tot op de millimeter

Het maken van de gebogen stalen galerijhekken is
een knap staaltje precisiewerk geweest. Met behulp
van een computerprogramma konden de vloeiende
curves van het hekwerk worden berekend. Het is
gelukt om schroefgaten exact boven die van de stalen
randliggers van de galerijplaten te krijgen. Geen boor,
slijptol of zaag is eraan te pas gekomen. Alles paste
tot op de millimeter.
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‘Toen wij het hout bestelden, moest
de boom nog worden omgezaagd’
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AANSLUITING GALERIJ-SCHUIFPUI

KOLOM EN HEK GALERIJ

Het zijn vooral de details die het hem doen bij de
Corneliahof. De pijpleidingen voor de afvoer van
regenwater zijn onzichtbaar weggewerkt in de kolommen die de galerijplaten ondersteunen. Het systeem
is zo uitgevoerd dat de pijpleidingen in de toekomst
gemakkelijk vervangen kunnen worden. De kolommen,
die niet cruciaal zijn voor het dragen van de galerij,
kunnen er moeiteloos tussenuit worden gehaald.

plaat tegen de gevel aan bevestigd zou worden.
Aannemer en projectontwikkelaar bedachten een
alternatieve bevestigingsmethode en vervingen de plaat
door een stalen damprofiel. Dat beschermt het hout
beter tegen inwerkend vocht. Doordat de wind vrij
spel krijgt, droogt het hout beter en gaat langer mee.
Voor opdrachtgever Woonbron scheelt dat op de lange
termijn in onderhoudskosten.

Houten lattenwerk

Woonbron heeft duurzaam bouwen hoog in het vaandel
staan en wil dat er voor de bouw van nieuwe woningen
uitsluitend duurzaam geproduceerd hout wordt gebruikt.
De Corneliahof is het eerste nieuwbouwcomplex

Kenmerkend voor de Corneliahof zijn de hardhouten
latten aan de hofzijde van de woningen. Aanvankelijk
was het de bedoeling dat het lattenwerk op een vlakke

waarbij hout met het FSC-keurmerk op grote schaal is
toegepast. Het is laura goumela, een hoogkwalitatieve
hardhoutsoort uit Brazilië. Omdat de vraag naar FSC
hout vele malen groter is dan het aanbod, duurde het
wachten negen maanden. ‘Toen wij het hout bestelden,
moest de boom nog worden omgezaagd’, vertelt projectleider Joop van Eijsden van Kristal. ‘De bosbouwers
selecteren alleen die bomen die voor kap in aanmerking
komen. Het is niet zo dat er meteen een heel bos om
gaat. Eén week voor de oplevering kregen we de laatste
latten binnen.’

Drie proefmuurtjes

Door zijn schaal en compositie past de Corneliahof
perfect in het dorpse Pernis. Dat effect wordt nog eens
versterkt door de rustige buitenmuren met hun stoere
dakranden. Opvallend zijn de buitenmuren met hun
chocoladekleurige stenen. Omdat het een heel harde
steen is, was het even zoeken naar de juiste specie.
De drie proefmuurtjes die de aannemer maakte, zakten
in omdat de specie niet goed hechtte aan de steen.
Uiteindelijk lukte het met anti-smetmortel wel om een
stevige buitenmuur neer te zetten. Door de mooie
donkerbruine metselspecie ziet het werk er sprekend
uit. Een bijzonder detail zijn de terugliggende voegen.
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‘Een werk als dit vereist een
traditionele werkwijze’
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Een meccanodoos

Constructieve samenwerking

Het trappenhuis met lift is opgetrokken uit glas en staal.
’s Avonds wordt het binnenterrein mooi verlicht en
dat draagt bij aan gevoelens van veiligheid. Het maken
van een entree van glas en staal vereiste volgens Joop
van Eijsden heel wat denkwerk. ‘Van tevoren moest
heel goed worden uitgezocht waar de kabels en de
leidingen zouden komen. Zo’n stalen liftschacht is net
één grote meccanodoos. Als je daar de tekeningen
van ziet! Dat konden we alleen met behulp van een
computerprogramma uitdokteren. Bij een betonnen
liftschacht kun je nog wel eens wat leidingen buitenom
aanleggen. Met een stalen liftschacht is dat niet mogelijk.
In de Corneliahof zitten de leidingen netjes weggewerkt
in stalen kokers, zodat het geheel er mooi en glad uitziet.’

Commercieel directeur Cor de Jong en projectleiders
Egbert Verweij en Joop van Eijsden kijken terug op een
constructieve samenwerking. Ze waarderen elkaars
bouwtechnische kennis en die van de architect. Naar
eigen zeggen hebben ze alles uit de kast moeten halen
om dit voor elkaar te krijgen. Egbert Verweij: ‘Een
werk als dit vereist een traditionele werkwijze. Veel
oplossingen hebben we ter plekke moeten bedenken,
zoals het metselwerk, de bevestiging van de houten
latten op de gevels, het storten van de galerijplaten,
het gepuzzel met de liftschacht.’ Joop van Eijsden:
‘Zo’n bouwproject is wel eens goed op z’n tijd. We leren
ervan. Het houdt ons scherp.’

‘De Corneliahof is net
een dorp in een dorp’

de heer wilhelm

‘Mijn meubels komen nu
veel beter tot hun recht’
de heer verschoor

‘Overdag zit ik meestal in de
keuken aan de eetkamertafel’

mevrouw voorbergen-van der steen

‘In de zomer kun je hier de
hele dag buiten zitten’
de heer en mevrouw merx

Ontmoetingsplaats voor bewoners
en dorpsgenoten
Rechte, gebogen en kronkelige paden doorkruisen de ruimte tussen de vier
woongebouwen en de lift, leggen verbindingen en omzomen plantenperken
en de jeu de boulesbaan. De paden volgen de logische routes van bewoners
en bezoekers, evenals de lijnen van de galerijen.

‘Je komt hier veel meer mensen tegen’, hoor je
bewoners van de Corneliahof zeggen. Een verdienste
van de galerijen en de tuininrichting. In de eerste zomer
van het complex verlengden bewoners hun woonruimte
tot in de binnenhof. Bij de brede zuidtoegang van de hof
stonden regelmatig dorpsgenoten halverwege straat en
tuin het laatste nieuws uit te wisselen.
Historische sporen

Ontwerper Liesbeth Bulk van Ruim Buiten zocht naar
aanknopingspunten in het ontwerp van architect Koos
Kok, het complex van duplexwoningen, de directe

omgeving en het dorpseigene van Pernis. Waarom
gebruikte Bulk oud materiaal voor de bestrating, wilde
Pernissers tijdens een presentatie weten. Kon de tuin
niet gewoon met nieuw materiaal worden ingericht?
Liesbeth Bulk overtuigde met haar toelichting: oud is
ook vertrouwd, zoals de duplexwoningen vertrouwd
waren. Pernis wist zijn historische sporen niet uit, had
ze ontdekt. Zijzelf paste gebruikt materiaal om dezelfde
reden toe als dat ze oude planten uit de privétuinen van
de duplexwoningen herplantte. Om een verbinding met
het verleden te leggen en om een persoonlijk element
aan de tuin toe te voegen. De Arcadis-medewerkers
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beplanting

48

‘Geen esthetische tuin gemaakt die
in één keer is aangelegd’

die het ontwerp uitvoerden moesten ook wennen, maar
pikten de ideeën van de ontwerper daarna snel op.
Tijdelijk opgepot

Een roos en enkele andere planten uit de voormalige
tuinen werden tijdelijk opgepot bij Liesbeth Bulk. ‘Ze
komen in hoeken van perken die verder aangepland zijn
met een selectie van in totaal zeven plantensoorten. Ik
heb daarvoor gewone, pretentieloze planten uitgezocht,

in een kleurenpalet van rood-paars-bruin-roze-abrikoos.
Met de hoekjes van de perken kunnen de bewoners
overigens doen wat ze willen. Je weet dus niet hoe die
zich ontwikkelen.’
Architect Koos Kok voegt eraan toe: ‘Een tuin heeft
tijd nodig, zeg een jaar of vijf. Liesbeth Bulk heeft geen
esthetische tuin gemaakt die in één keer is aangelegd.
Het is een tuin die groeit door het gebruik dat ervan
wordt gemaakt.’

latijnse naam

nederlandse naam

hoogte

kleur

bloeiperiode

vaste planten
Digitalis mertonensis
Geum rivale ‘Lionel Cox’
Lavendula angustifolia ‘Hidcote’
Lupine ‘The Pages’
Salvia nemorosa ‘Ost Friesland’
Monarda ‘Croftway Pink’
Potentilla fruticosa ‘Day dawn’
Symphitum grandiflorum
Symphitum x rubrum

Vingerhoedskruid
Nagelkruid
Lavendel
Lupine
Salie
Bergamotplant
Ganzerik
Smeerwortel
Smeerwortel

0,80
0,30
0,40
1,0
0,40
0,80
0,60
0,40
0,30

zalmroze
abrikoos
paars
karmijnrood
diep paarsblauw
roze
wit
creme
rood

mei-juni
mei-juli
juni-aug
juni-aug
juli-sept
juli-aug
juni-sept
mrt-mei
juni-aug

hagen
Fraxinus betulus
Taxus baccata

Haagbeuk
Taxus (ook wel Venijnbes genoemd)

bomen
Platanus x acerifolia
Prunus serrulata ’Kanzan’

Plataan
Japanse sierkers		

roze

april-mei
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De hoftuin geeft niet al haar geheimen
direct prijs

Bodembedekkers

Inpassing van het nieuwe in het bestaande, was voor
architect Kok evengoed een belangrijk uitgangspunt.
Koos Kok: ‘De omgeving bestaat uit vriendelijke
bebouwing, volgens een los stedenbouwkundig
jarenvijftigstramien. Dat komt terug in de vier
losse woongebouwen met dakoverstekken van de
Corneliahof. Qua hoogte en omvang is er een opbouw
van de woningen ten noorden, via de Corneliahof, naar
het hogere verzorgingshuis Het Havenlicht.

De kleur van het metselwerk sluit aan bij de nieuwbouw
van het Havenlicht.’ Liesbeth Bulk: ‘Bij de ingang aan
de Velsenaerstraat heb ik dezelfde bodembedekkers
gebruikt als bij het tegenoverliggende Havenlicht.’
De hoftuin geeft niet al haar geheimen direct prijs. Je
moet er een aantal keren doorheen lopen voordat je het
stramien van de oude straten en de plattegrond van een
voormalige woning ontdekt.

‘Mijn man ging elke dag kijken bij de bouw’
Mevrouw Voorbergen-van der Steen verloor vlak voor de verhuizing naar de
Corneliahof haar man. Ondanks het gemis heeft ze het naar haar zin in haar
nieuwe appartement op de tweede etage. ‘Ik hoop dat ik hier tot het einde kan
blijven wonen’.
55

‘Vanaf het moment dat de eerste paal de grond in ging,
is mijn man elke dag gaan kijken. Hij wilde hier zó
graag wonen. We zijn ontelbare keren op het kantoor
van Woonbron geweest om te vragen of we naar
de Corneliahof mochten, maar ze konden ons niets
toezeggen. Op Paasmaandag is mijn man samen met
onze jongste zoon onder het bouwhek doorgekropen.
Dat mag natuurlijk niet, maar afijn. Toen hebben ze in
dit huis gestaan. ‘Pa’, zei mijn zoon, ‘het zou magnifiek
zijn als jullie hier zouden komen. Wat een uitzicht.’
Laat het nou nog gebeuren ook. Alsof het zo heeft
moeten zijn.

‘Het is een mooie woning. Overdag zit ik vaak aan
de eetkamertafel in de keuken en kijk zo op de
Velsenaerstraat. Jammer dat de schuifpui nog wat
zwaar gaat, anders zou ik hem vaker open hebben.
Met de keuken kan ik prima uit de voeten. Als ik koffie
wil zetten voor mijn bezoek, hoef ik de kamer niet uit.
We kunnen gewoon door blijven praten. Wel zijn de
keukenkastjes wat aan de hoge kant. Zonder trapje
kan ik bijna nergens bij. Ik heb begrepen dat er in
-de tuin een jeu de boulesbaan ligt. Misschien vind ik
jeu de boules wel leuk. Ik ga het van de zomer zeker
eens proberen.’

‘Wat ik hier vooral zo fijn vind is de rust’

‘Vanaf de eerste dag voelde ik mij hier thuis’

Met zijn 54 jaar is de heer Wilhelm een van de jongere bewoners van de
Corneliahof. Toch is deze geboren en getogen Pernisser helemaal in zijn
element temidden van zijn oudere dorpsgenoten. ‘Ik ken hier iedereen’.

De heer en mevrouw Merx zijn nog gezond van lijf en leden. Toch vinden
ze het wel heel makkelijk dat alles nu gelijkvloers is. Want mochten ze in
de toekomst een rollator of rolstoel nodig hebben, dan kunnen ze zich
moeiteloos door het huis bewegen.
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‘Het klinkt misschien een beetje raar, maar de
Corneliahof is net een dorp in een dorp. De mensen
die hier wonen kennen elkaar. Iedereen komt uit
Pernis. Met mijn overbuurman, die ik nog ken van de
Sagiusstraat, heb ik het meeste contact. We maken
allebei gebruik van de maaltijdservice. Als ik aan het
werk ben, neemt hij de warme maaltijd voor mij aan.
En ik koop elke donderdag een gebakken visje voor
hem en zaterdags een patatje.
‘Van de zomer heb ik regelmatig buiten gezeten, een
beetje babbelen met de overbuurman. We hadden wel
niet zo’n beste zomer, maar toch zag je regelmatig
mensen voor hun huis zitten.

‘Zelf woon ik op de begane grond. Als er iets gebeurt
wat niet hoort, merk ik dat meteen. Laatst zat een
groepje jongeren op een van de bankjes te blowen.
Ik ben op ze afgestapt en heb gezegd dat wij dat niet
wensen. Ze zijn weggegaan. Morrend, dat wel.
‘Wat ik hier vooral zo fijn vind is de rust. Als portier
heb ik onregelmatige diensten. Als ik nachtdienst heb,
is het fijn als je overdag kunt doorslapen. De woningen
zijn groot en mooi. Een heel verschil met waar ik eerst
woonde. Ik wil nooit meer verhuizen. In de Corneliahof
wil ik oud worden.’

Hij: ‘Ik was meteen helemaal weg van de Corneliahof.
Tijdens de bouw ben ik een paar keer gaan kijken en
dacht: dat is het. Ik heb zelf in de bouw gezeten en was
wel te spreken over wat hier werd neergezet.’
Zij: ‘Ik niet hoor, zei ik tegen hem. Ik ga daar niet zitten.
Al die galerijen, ’t is net een gevangenis.’
Hij: ‘Tot ik haar meenam naar een open dag, toen was
ze meteen verkocht’.
Zij: ‘Vanaf de eerste dag voelde ik mij hier thuis.
We genieten van ruime kamers en de keuken. Hoewel

ik wel blij ben dat je vanuit de woonkamer de keuken
niet kunt zien. In de Corneliahof heb ik veel meer
sociale contacten dan aan de Burgemeester Beyenstraat
waar we eerst woonden. Als ik op de galerij mijn
sigaretjes sta te roken, is er altijd wel iemand om een
praatje mee te maken.’
Hij: ‘Het voordeel hier is dat je ’s zomers de hele dag
buiten kunt zitten. Ons vorige huis stond op de zonkant
en dan werd het al gauw te heet in de tuin. Op deze
galerij is het heerlijk. En de tuin beneden vinden we
ook mooi, zeker nu alle vaste planten erin staan.’

‘Ze hadden dit tien jaar eerder moeten
bouwen’
De heer Verschoor (89) heeft een hoekwoning op de begane grond. Vanuit zijn
gemakkelijke stoel bij het raam van zijn woonkamer heeft hij een strategisch
uitzicht op de Velsenaerstraat.
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‘Vanaf dit plekje zie ik iedereen voorbijkomen. En als
het een bekende is, steek ik mijn hand op. Niet dat ik de
hele dag in deze stoel zit. In de zomer trek ik er graag
met de brommer op uit, naar Brielle of Rockanje. Dan
stop ik onderweg om een kop koffie te drinken en een
praatje te maken. Heerlijk. Mijn brommer heb ik in de
fietsenstalling gezet. Officieel mogen daar alleen fietsen
in, maar ik heb niet de kracht om hem van die steile
trap de kelder in de rijden.
‘Ik vind het hier hartstikke fijn wonen. Ze hadden dit
tien jaar eerder moeten bouwen, dan had ik eerder
plezier van gehad. Mijn dochters hebben alles ingericht,
de vloerbedekking uitgezocht en de gordijnen. Mijn

meubels komen in deze kamer veel beter tot hun recht
dan in de Van Zyll de Jongstraat, daar was het zo klein.
En ik heb nu een prachtige badkamer. Elke morgen
komt de thuiszorg mij helpen douchen en dan is het wel
zo prettig als je wat ruimte hebt.
‘De keuken middenin de kamer vond ik het begin
wel vreemd, maar intussen ben ik er aan gewend.
Koken doe ik niet. Meestal eet ik bij mijn vriendin in
het Havenlicht. Ik ben nu nog dichter bij haar komen
wonen.’

Colofon
Corneliahof Pernis, duurzaam en dierbaar is een
uitgave van:

Woonbron
MASSA bureau voor architectuur
Van Wijnen
Kristal NV
Oranje Demontage B.V.

Lithografie zwart wit beelden

Marc Gijzen, Leidschendam
Druk

Thieme MediaCenter, Rotterdam
Samenstelling/eindredactie

Judith Segers, Arch-Agency, Rotterdam
Fotografie

Pag. 2-6, 11-14, 27-30, 60-62 Rob ’t Hart, Rotterdam
Pag. 19-22, 35-38, 43-46, 48 rechter foto, 50, 51-54, 59
Erno Wientjes, Rotterdam
Pag. 31-34 Oranje Demontage B.V.
Pag. 1, 15, 64 Oudheidkamer Pernis
Tekeningen

MASSA bureau voor architectuur
Tekst

Pag. 23-26 Bernard Hulsman, Amsterdam
Pag. 39-42, 55-58 Pia Kleijwegt, Rozenburg
Pag. 15-18, 31-34, 47-50 Het Taalbedrijf, Rotterdam

Oplage

900 exemplaren
Aan de totstandkoming van de artikelen werkten mee:
Martien Kromwijk (Woonbron), Floor van der Kemp
(Woonbron), Koos Kok (MASSA), Joop van Eijsden
(Kristal), Cor de Jong (Van Wijnen West), Cora Nauta
(Kristal), Freek Oranje (Oranje Demontage B.V.),
Egbert Verweij (Van Wijnen, Stolwijk), Liesbeth Bulk
(Ruim Buiten), Victor Nagtegaal (Wijkraad voor Pernis),
Paul Driehuis (Kristal NV), Gerrit Barends (Woonbron)
en de bewoners van de Corneliahof: mevrouw
Voorbergen-van der Steen, de heer en mevrouw Merx,
heer Verschoor, de heer Wilhelm.

Vormgeving

Studio Minke Themans, Rotterdam

December 2007

63

luchtfoto pernis met het zicht op Burg. Van Esstraat naar de Nieuwe Maas met op de
voorgrond de Cornelis van Dijkstraat met de Basisschool.

