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welkom hofbogen

In 2006 streek JagerJanssen 
neer onder de hofbogen. 
De eerste paar maanden reed 
de hofpleintrein nog, daarna 
een paar jaar de randstadrail.

2006



2006

Agniesebuurt

De Agniesebuurt was destijds 
een ‘Vogelaarwijk’. 
Ella Vogelaar is in dat verband 
zelfs eens bij JagerJanssen op 
bezoek geweest.



2008

grootse plannen

In 2006 verwierven vier 
corporaties het monument. 
In 2008 verscheen de 
toekomstvisie ‘Het langste 
gebouw van Rotterdam’. 
We stonden te popelen hieraan 
een bijdrage te leveren vanuit 
ons vakgebied en enthousiasme.



buurtverkenning

We hadden inmiddels een 
aantal projecten gerealiseerd 
verspreid over Nederland, tijd 
om ook iets in/voor Rotterdam 
te doen. 
Op onze fietstochten door het 
Oude Noorden stuitten we op 
een groot aantal lege plekken in 
het stedelijk weefsel:
 » ‘wonden’ in het stedelijk 
weefsel
 » vaak verwaarloosde plekken
 »plekken met een verhaal

EIGEN 

INITIATIEF
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SCARchitecture

2009 2016



SCARchitecture

2009 2016



v r i j e  k a v e l s  i n  d e  s t a d  f r a a i e  k a v e l s  i n  d e  s t a d
SCAR #19

Eén van deze plekken 
kwam als een erg kansrijke 
ontwikkelplek naar voren. In 
2010 dienden we voor SCAR#19 
een informatieplan in, dat 
enthousiast werd ontvangen. 
Het plan werd ontworpen samen 
met het architectenstel dat de 
woning momenteel bewoont.

ROTTERDAM 

ARCHITECTUUR 

PRIJS 

NOMINATIE!

2009 2016



Station Bergweg

In 2009 lag het station van 
Sybolt van Ravesteyn er karig 
bij. Dat was voor ons reden om 
op eigen gelegenheid eens wat 
retro-impressies te maken, zie 
volgende pagina’s.

2009 2012



Grand Café impressie [2009]
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Grand Café impressie [2009]

2009 2012



Grand Café impressie [2009]

2009 2012



Leven in de brouwerij! [2012]

2012 2015



Station Bergweg

Vanaf 2012 kwam realisatie in 
een stroomversnelling. Een 
Europese subsidie maakte 
de weg vrij voor de casco-
transformatie van het station.

EIGEN 

INITIATIEF

2012 2015

Vanaf 2017:
Onze casco transformatie van 
voormalig station Rotterdam 
Bergweg aan de verhipte 
hofbogen huisvest inmiddels 
met speels gemak pizzabakker 
Happy Italy. 1500 couverts per 
avond zorgen voor een bruisend 
nieuwe hotspot in Rotterdam 
noord. Beyond gentrification: 
iederéén uit de wijk en erbuiten 
gaat hier uit eten.
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2012 2015

Station Bergweg

Het eigenlijke monument 
– de hofbogen – lopen 
ononderbroken door in het 
stationsgebouw.
Anders gezegd: het station 
is om het monument heen 
gedrapeerd.
In de uitwerking wilden we dit 
graag laten zien.
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2012 2015



In de rij voor 
het monument!

ROTTERDAM 

ARCHITECTUUR 

PRIJS 

NOMINATIE!
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Rooftopbar I

De abri van station Rotterdam 
Bergweg kan worden gebruikt 
om het dak te betreden.
De oorspronkelijke trap, van 
vóór Van Ravesteyn, bleef 
gehandhaafd. Zo is er tzt een 
eventuele secundaire opgang.

2015 2016



Rooftopbar II

Compacte studie naar 
mogelijkheden op het dak van 
het Hofplein iov Projectbureau 
Hofbogen.

2015 2016



Rooftopbar II

2015 2016



2013

impasse

In 2013 ontstond er een 
impasse-situatie. Zowel de 
2 overgebleven eigenaren 
van het monument [Vestia en 
Havensteder] als de eigenaar 
van het dak [Prorail] wilden af 
van het viaduct.



2013

SCHEMATISCHE 
VOORSTELLING

kanaalheer 
Bokelweg

verkeersboog

162 bogen waarvan:
22× verkeersbogen
7× van station Bergweg
 133× verhuurbaar

station Bergweg

dak 
van prorail

onderkant/monument 
van Vestia+Havensteder



2013

onvrede

De onvrede onder de huurders 
over de onstane impasse situatie 
nam toe. Tot 2013 was er nog 
weinig terecht gekomen van de 
toekomstvisie uit 2008. 



hofbogen
ondernemers
vereniging

www.hovbogen.nl2013

HOV

Huurders JagerJanssen 
architecten en Jasper de Haan 
architecten bedachten dat er 
in de impasse-situatie mogelijk 
een rol zou kunnen zijn voor de 
ondernemers. 
Met de door hen kersvers 
opgerichte HOV brachten zij 
namens de meerderheid van de 
ondernemers een bod uit op de 
hofbogen. Redenen:
 »doelmatig en 
toekomstbestendig besteden 
toegezegde subsidies
 » recht doen aan de 
oorspronkelijk uitgangspunten 
en ambities van de corporaties
 »bestaande betrokkenheid 
ondernemers bij de buurt 
consolideren
 » huurontwikkeling in eigen hand 
houden 



2013

HOV

In de loop van de jaren zijn er 
tientallen visies en ontwerpen 
gemaakt voor de hofbogen, 
maar met name voor het dak.
En dat terwijl het monument 
juist het gedeelte ónder het dak 
betreft. De enige opbrengsten 
komen voort uit het deel ónder 
het dak. Een groeiend aantal 
ondernemers moet het hebben 
van het publiek op ooghoogte.

De HOV heeft telkens betoogd 
om de hofbogen op ooghoogte 
uitdrukkelijk in de planvorming 
te betrekken. Daarmee doelend 
op zowel de ondernemers als op 
de plannen voor het monument.



2013 2017

OverBuren

Plannen maken op ooghoogte.
Voor JagerJanssen is de 
[Vijverhof]straat het domein 
waar ondernemers, bewoners en 
bezoekers elkaar ontmoeten. 
In een toekomstvisie voor de 
hofbogen kunnen plannen voor 
de buitenruimte niet ontbreken.
Toen ons in 2012 ter ore 
kwam dat de Vijverhofstraat 
opgehoogd zou worden, 
hebben we de deelgemeente 
voorgesteld te inventariseren 
waar dan wel behoefte aan is 
in de Vijverhofstraat, waar de 
bewoners en de ondernemers 
elkaars overburen zijn.

OverBuren 1.0: interviews 
bewoners en ondernemers



OverBuren - Dubbelportretten OverBuren - Dubbelportretten

Tinus en de Elly’s

Hartsvriendinnen - in de buurt bekend als “De twee Elly’s” - zitten dagelijks bij elkaar in de keuken. 
Samen met Tinus hebben ze het over het verleden toen er meer op straat gebeurde. “Het zou leuk zijn 

weer een vrijmarkt in de straat te hebben om de mensen weer bij mekaar te brengen!”

OverBuren 1.0

MEDE

INITIATIEF
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OverBuren - Dubbelportretten OverBuren - Dubbelportretten

Aad heeft zijn hele leven in de Vijverhofstraat gewoond en heeft ontzettend veel 
zien komen en gaan.  Weliswaar niet meer zo actief in de buurt ten opzichte va
vroeger, maar als hij ergens mee kan helpen dan doet hij dat: “We moeten het 

toch met elkaar doen.”

Aad

2013 2017



OverBuren - Dubbelportretten OverBuren - Dubbelportretten

Martijn

Ruim een jaar geleden begon Martijn met groot enthusiasme zijn Taekwondo school in de Vijverhofstraat. 
Hij betrekt daar twee Hofbogen die inmiddels een bekende plaats zijn waar met name kinderen stoom 
kunnen afblazen. De staat van de stoepen en de Hofbogen laat nog te wensen over maar Martijn ziet 

wel kans in het gebruik een vormalige laad-en-los-zone voor zijn bogen als extensie van zijn dojo in de 
buitenlucht. “Een perfecte plek om met kinderen demonstraties te geven!”

2013 2017



OverBuren - Dubbelportretten OverBuren - Dubbelportretten
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straatprofiel

groen
gebruikgroengebruik

straatprofiel

groen
groen

Stoep aan Hofbogenzijde ver-
breden + egaliseren

Laden en lossen 
verbeteren 

Straathoeken bieden
ruimte voor meer
bijvoorbeeld
straatmeubilair

Verwijderde bomen 
vervangen door ander 
groen

Parkeerdruk wisselt
daarom is verhoogd/
multifunctioneel parkeren 
misschien een oplossing

Zorg voor meer fietsnietjes 
en prullenbakken vanwege 
nabijgelegen scholen

Stoep aan Hofbogenzijde ver-
breden + egaliseren

Wortels trekken de stoep
schots en scheef

Voorheen gebruikte laad-en-
los-zones bieden ruimte voor 
multifunctioneel gebruik van 
de stoep en verblijfskwaliteit

Bomen zijn te groot geworden 
voor de stoep aan de 
Hofbogenzijde

Vervang bestaande bomen 
door geschikte bomen en 
bijvoorbeeld eetbaar groen

Parkeerdruk is vrij laag 
en biedt dus ruimte voor 
meer bredere stoepen en 
meer groen

In deze kaart trachten wij in beeld te brengen waar aandachtspunten liggen. Het is een aanzet die 
als basis kan worden beschouwd voor verder, diepgaand en strategisch onderzoek aan de hand van 

constateringen en aanbevelingen die tijdens de interviews de revue zijn gepasseerd. 

2013 2017



wensprofielen
02a: tweezijdig vergroenen

WENSPROFIEL 02a

45004600 2000 4300

-AAN 2 ZIJDEN LANGSPARKEREN -> VERHOOGD, WAARDOOR TROTTOIR BREDER LIJKT
-VERGROENEN AAN BEIDEN ZIJDEN
-ONDERNEMERS EIGEN GROEN-/ZITPLEK BIJ ENTREE (RELATIEF KLEIN)
-ZICHTRELATIES VANUIT GROENE PLEK NAAR OVERZIJDE GROENE PLEK

PLEK1: 
HET PODIUM / STEDELIJK 
TAPIJT
-verhoogde bestrating
-bijzonder 
bestratingspatroon
-vergroenen met losse 
elementen als 
magnolia's in potten, etc.
-meubilair: zitten aan een 
tafel

PLEK2: 
HET GROENE HOFJE
-opgehoogde groene 
verblijfsplek
-minimale afmeting 
bestrating
-beschut zitten in een 
hagenkamer

PLEK3: 
DE STRAATTUIN
-informele groene tuinen
-bijzondere beplanting bijv. 
tbv bijen en vlinders
-beheer door buurtbewoners 
en/of ondernemers

WENSPROFIEL 02a

45004600 2000 4300

-AAN 2 ZIJDEN LANGSPARKEREN -> VERHOOGD, WAARDOOR TROTTOIR BREDER LIJKT
-VERGROENEN AAN BEIDEN ZIJDEN
-ONDERNEMERS EIGEN GROEN-/ZITPLEK BIJ ENTREE (RELATIEF KLEIN)
-ZICHTRELATIES VANUIT GROENE PLEK NAAR OVERZIJDE GROENE PLEK

PLEK1: 
HET PODIUM / STEDELIJK 
TAPIJT
-verhoogde bestrating
-bijzonder 
bestratingspatroon
-vergroenen met losse 
elementen als 
magnolia's in potten, etc.
-meubilair: zitten aan een 
tafel

PLEK2: 
HET GROENE HOFJE
-opgehoogde groene 
verblijfsplek
-minimale afmeting 
bestrating
-beschut zitten in een 
hagenkamer

PLEK3: 
DE STRAATTUIN
-informele groene tuinen
-bijzondere beplanting bijv. 
tbv bijen en vlinders
-beheer door buurtbewoners 
en/of ondernemers

Elke boog eigen 
tuin

Kenmerken wensprofiel 02a
 » Aan 2 zijden langsparkeren > verhoogd, waardoor trottoir breder lijkt;

 » Vergroenen aan beiden zijden;

 » Ondernemers eigen groen-/zitplek bij entree [relatief klein];

 » Zichtrelaties vanuit groene plek naar overzijde groene plek

wensprofielen
02a: tweezijdig vergroenen

OverBuren 2.0

 » straatprofielen en 
inrichtingsschetsen

2013 2017
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geveltuintjes

Goed voorbeeld doet goed 
volgen!

2016
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verlichting

Goed voorbeeld doet goed 
volgen! 

2016

EIGEN

INITIATIEF



mevr. Fok - Heemsteestraat 97

“Ik ben geboren in de straat en woon hier al mijn hele leven. De grote boom hier voor huis mag 
wel vervangen worden door kleine bomen die onderhouden worden.” 

Carlijn Kingma - Vijverhofstraat 54

“Van mij hoeft niet alles zo perfect en strak, het mag wel wat ruiger. Ik vind 
het ook vooral leuk dat het nog niet zo hip is”

OverBuren 3.0

 »buurtinterviews als input voor 
nieuw inrichtingsplan
 » samen met gemeente

2013 2017



IP Vijverhofstraat

Anno 2019 is JagerJanssen 
betrokken bij het ontwerp 
van het inrichtingsplan 
Vijverhofstraat. 

JagerJanssen
architecten.

draagvlak voor wateropvangende maatregelen

minder parkeerplaatsen gewenst

positieve reacties op een flexibele strook

Hofbogen 
verlichten

geveltuin
meer groen

banken
speeltoestel

terras

parkeerplaats fietsenrek
fietsenstrook

vuilbakken waterton
wateradaptief

rechte stoepflexibele strook

2013 2017



Samenwerkingen

De afgelopen jaren hebben 
we samengewerkt met diverse 
ondernemers onder en langs de 
hofbogen:

 »Projectbureau Hofbogen
 »Man met Bril
 »Marché 010
 » Jasper de Haan
 »Eurotrash
 » STOF
 » 500Watt
 »diverse meubelmakers

We zien uit naar een vruchtbare 
samenwerking met de Dudok 
Groep!



010 750 79 59


