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INITIATIEF Eind 2014 benaderden
Joke Vos architecten en
JagerJanssen architecten
gezamenlijk de gemeente
Rotterdam om te informeren naar
mogelijkheden om zelf een CPO
project te initiëren. Dat sloot
goed aan bij de plannen van de
gemeente voor Parkstad blok G.

PARKSTAD is een nieuwe wijk
in Rotterdam die ligt tussen de
Kop van Zuid, Afrikaanderwijk
en Feyenoord City. De Laan
op Zuid loopt midden door
Parkstad. Vanaf 2010 werd het
braakliggende gebied van 35
ha groot ontwikkeld tot een
stedelijke wijk met ca. 2.000
woningen, winkels, scholen,
een zwembad en andere
voorzieningen.

Parkstad blok G zou een gedifferentieerd woonmilieu
moeten worden, ontwikkeld middels Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap. Blok G werd
omgedoopt in Overmaas en door de architectenteams
in 4 stukken verdeeld: Overmaat, Overtuin, Overture en
Overhoeks.
De stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben
geleid tot een gesloten bouwblok met niet alleen
variatie in woningtypen, maar ook in architectuur.
De samenwerkende bureaus van Joke Vos architecten
en JagerJanssen architecten waren verantwoordelijk
voor ontwerp en ontwikkeling van deelplan Overtuin.
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CPO Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap is een
vorm van samenbouw, waarin de
toekomstige bewoners zich als
opdrachtgever verenigen in een
Vereniging van Opdrachtgevers.
Op basis van de gezamenlijke woonwensen worden
beslissingen gemaakt over de omgeving en het gebruik
van gezamenlijke [buiten] ruimten.
Door de projectbegeleiders worden de kaders
opgesteld en de zelf in te vullen wensen op elkaar
afgestemd.
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anders ontwikkelen

de stichtingskostenopzet

verdeling van de kosten

In een traditioneel ontwikkelmodel koop je een woning
via een makelaar van een ontwikkelaar. De ontwikkelaar
loopt risico: hij financiert het voortraject. Daar staat een
goede winst tegenover.

In de stichtingskostenopzet [stiko] zetten we alle kosten
van het project op een rij, met een flinke reserve.

De stichtingskosten moeten worden gedekt door de
koopsommen van de woningen. De koopsommen
komen tot stand door toedeling van de kosten aan de
verschillende woningen. Deze toedeling van kosten
moet recht doen aan de onderlinge marktwaarde van
de verschillende woningen. De marktwaarde van de
verschillende referentiewoningen binnen het project
wordt door een makelaar bepaald.

Bij CPO hanteren we een ander ontwikkelmodel.
De kopers verenigen zich in een vereniging van
opdrachtgevers [VVO] en nemen de positie van
ontwikkelaar in. Samen met de adviseurs vormen ze de
bouwgroep.
We ontwikkelen dus zelf het project waarbij de
architecten de organisatie van het proces op zich
nemen. Er wordt geen winst gemaakt, je betaalt wat
het project kost.

Grondkosten: de vereniging koopt de grond van de
gemeente tegen een voorafgesproken prijs.
Bijkomende kosten: de bijkomende kosten zoals
honoraria van adviseurs, leges, aansluitkosten,
campagnekosten etc. liggen vooraf vast.
Bouwkosten: deze worden ingeschat op basis van
actuele kengetallen, rekening houdend met het
kostenniveau van start bouw.

Eventuele daling of stijging van kosten wordt verdeeld
volgens de vastgestelde verdeelsleutel.
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versie 01.07.17

Overmaas 1:500

situatie 1:1500

verdieping 2

21500 +

18000 +

1

C
ON

30 m2

verdieping 1

22500 +

compact [in overleg]
basis

v2

begane19
grond
1:200

5900

1350+
peil

Woonoppervlak voor een hele loft is ca. 130 m2

ca. 210 m2
€31.460

22500 +

ontwikkelpotentie

[+]

v3

7200

Overtuinloft
BVO:
Grondprijs:

doorsnede A
1:200

#12

kavelpaspoort

7500+

Voor elk kavel wordt een maximaal aantal te
realiseren m2 BVO [Bruto Vloer Oppervlak]
afgekocht: de 'ontwikkelpotentie'. Bij
overschrijding moet aan de gemeente
worden bijbetaald.

De overtuinlofts liggen in een compact 7-laags
situatie 1:1500
appartementenblokje met een hele verdieping voor jou alleen,
maar je kan ook voor de helft gaan. Natuurlijk hebben deze
woningen riante buitenruimtes, met zon! En bovenop maken we
een extra hoog penthouse.
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De stadswoning aan de Laan op Zuid schakelt van de levendige
Laan op Zuid naar het groene, besloten binnengebied. Met een
begane grond van maar liefst 4,5 meter hoog!
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groene dijkprofiel.
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Een hele verdieping voor jou
alleen, maar je kan ook voor de
helft gaan.

Vrij uitzicht op een nieuw
plantsoen en een brede
woning.
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De Overtuin richten we
samen in met hulp van een
tuinarchitect. Of je er een
grasveld, boomgaard, zandbak,
bloementuin wilt maken of
een volière, plantenkasje,
vlindertuin
wilt bouwen, beslis
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grond van maar liefst 4,5 meter
hoog.
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Een informele ledenborrel

We hadden de sterke wens om
een betrokken groep mensen
samen te brengen waarmee we
aan de slag zouden gaan.
Dus niet via Funda werven, maar juist samen met
verbinder Mechtild Linssen op een toegankelijke en

Overtuin binnengebied

minder anonieme manier via mond-op-mond reclame.
De indeling van de plattegronden zijn op maat
ontworpen samen met onze leden. Elke woning is
uniek. In een dergelijk proces van samenbouw ontstaat
ruimte voor bijzondere wensen. Zo koos een bewoner
aan de Laan op Zuid voor een kas op het dak: een
Overtuintje in de wolken.

Tekenen van de deelname
overeenkomsten

Samenbouw Overtuin
stadswoningen
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dijkwoningen

HET PLAN Overtuin is een
stukje stad en een kleinschalig
woonbuurtje tegelijkertijd. Het
binnengebied van dit deelplan
heeft wat extra maat. Dat is de
collectieve tuin geworden in
aanvulling op de eigen tuinen
van de huizen: de Overtuin. Een
‘groene oase van rust’ in de
hectiek van de stad.

ijk
led
l
i
H
plantsoenwoningen

Rond de Overtuin en het half verdiept gelegen
compacte parkeerveldje zijn vier verschillende plekken
te onderscheiden met elk een eigen karakteristiek:
aan de levendige stadsboulevard, (grondgebonden
of gestapeld) of juist aan de rustige dijk of het nieuwe
plantsoen en met een verschillende oriëntatie op de
zon.
Voor elke plek is een specifiek woningtype ontworpen.
De smalle, hoge stadswoningen zijn uitbreidbaar
aan de tuinzijde. De brede dijkwoningen kunnen de
derde laag volledig, deels of geheel niet bebouwen.
De plantsoenwoningen zijn specials, ze vangen de
hoekverdraaiingen van de plot op. De appartementen
[Overtuinlofts] beslaan een hele verdieping en zijn vrij
indeelbaar of te splitsen in twee compacte lofts.

MATERIALISATIE De consequente
materialisatie zorgt voor een
herkenbaar en samenhangend
buurtje, dat zich ongedwongen
voegt in de stedelijke structuur.
De aardkleur van de baksteen op de bovenste
lagen is geïnspireerd op het thema van het plan. De
verdiepingshoge plint aan de straat verwijst naar de
stedelijke context en is gemetseld in een chique,
lichtgrijze steen.

Aan de Laan op Zuid contrasteert deze plint met
het antraciete beton van de margestrook tussen de
voorgevel en het openbare trottoir. Lage muurtjes
markeren de woningen. De grote tegels ertussen
kunnen door de bewoners worden vervangen door
groen.
Het zorgvuldig in een rechthoek gecomponeerde
appartementenblokje, waarbij de materialisatie
de verschillende functies laat zien, geeft het
stedenbouwkundig gewenste hoogte-accent.
Aan de Hilledijk sluiten de bredere en lagere woningen
juist weer goed aan op de Afrikaanderwijk.

Samenbouw Overtuin

Buitenruimten in alle maten
en soorten
Eigen tuinen in een ring rond
de Overtuin, appartementen
met balkons van 24 m2
en dakterassen op alle
woningtypen

BINNENGEBIED De binnengevels
rondom de collectieve tuin zijn
voor het grootste deel afgewerkt
met verduurzaamd hout met een
lichte afwerking, als neutrale
achtergrond voor een plezierig
groen binnengebied.

Dat is na oplevering door de bewoners in
samenwerking met Stichting Tussentuin ingericht.
Het hout van de gevels markeert de zones, waarin de
achtergevel kan verschuiven.
De gevels spelen rondom in op de achterliggende
plattegronden. De kopers konden kiezen uit een
bibliotheek van verschillende kozijntypen, die wij
vervolgens in een ontspannen rechthoekig raster
hebben geplaatst. De individuele woningen zijn wel te
herkennen, maar de architectuur benadrukt de eenheid
van de blokken.

Riante woonkeuken met veel
daglicht in de dijkwoning van
Merel & Marcel

Samenbouw Overtuin

Appartementen aan de Laan
op Zuid
Een strak volume, waarbij lift/
trappenhuis en balkons van
ca 24 m2 aan de koppen
naar binnen zijn geduwd. Eén
appartement per laag [135 m2]
met uitzondering van verdieping
5, waar 2 appartementen
werden gerealiseerd.

penthouse laag 1

penthouse laag 2

bouwnummer 8

bouwnummer 10 + bouwnummer 11

bouwnummer 6

bouwnummer 7
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