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Adres: Overschiese Dorpstraat 98
Wijk: Overschie (postcode 3043)
Bouwjaar: 1901, herbestemming 2012
Typologie en aantal: 1 woonhuis in een voor-
malig catechisatielokaal bij de kerk
Architect: Hooijkaas (oorspr.) en F. Ziegler
Opdrachtgever: F. Ziegler
Aannemer: E. Abbas

Bouwgeschiedenis: Het eeuwenoude lintdorp Overschie is ontstaan 
rondom de Grote Hervormde Kerk. Deze kerk is in 1899 door een 
brand verwoest en in 1901 weer herbouwd. Architect Hooijkaas 
werd destijds niet alleen gevraagd om de kerk, maar ook om een 
“catechisatielokaal” te ontwerpen. Dat ontwerp is ook gebouwd in 
de buitenbocht van de straat tegenover de kerk en staat tussen het 
Armhuis en de Pastorie. Dit pand is tot 2010 eigendom gebleven 
van de kerk en gebruikt voor bijzondere doeleinden van de Cultureel 
Jongeren Vereniging.
Stedenbouwkundige context: Om het pand voor bewonering 
geschikt te maken is er een grote ingekaderde pui in de achtergevel 
geplaatst waardoor er voldoende licht in de woonkamer valt en het 
zicht op de tuin en de lucht wordt geopend. Tenslotte heeft een 
theaterlicht specialist verlichting aangebracht die de ruimte ‘s avonds 
dramatiseert en sfeer geeft.
Voorzieningen: Bijzonder is de bestaande vrije hoogte die in de vide 
de volle hoogte beslaat. 
Woonoppervlakte: Ca. 135 m2.
Constructie: Bij de ontmanteling kwam na het verwijderen van het 
verlaagde plafond een prachtige houten spantenkap tevoorschijn. 
De scheefgezakte plankenvloer is hergebruikt in de binnenwanden 
en de originele vloerbalken zijn verzaagd tot een massieve trap en de 
wandbekleding van slaap- en badruimte.
Open huis: Op 29 september 2013 stelt de bewoners/architect in het 
kader van het Zo wil ik wonen! programma van de AIRfoundation.nl 
de woning open voor geïnteresseerden.
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