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1/1 6.006 WOONHUIS LOHOF & SCHIPPER

Adres: Straatweg
Wijk: Hilligersberg (postcode 3054)
Bouwjaar: 1953, verbouwing 1963, 
uitbreiding 2007
Typologie en aantal: 1 woonhuis (twee-
onder-een-kap)
Architect: W. Vermeer, JSA architecten (2007)
Opdrachtgever: S. Lohof en J. Schipper
Aannemer: De Wit Montfoort (2007)

Bouwgeschiedenis: Het huis van stedenbouwkundige Stijnie Lohof  
en architect Jeroen Schipper is een twee-onder-een-kap woning uit 
1953, gelegen in Hillegersberg. De oorspronkelijke woning kenmerkt 
zich door een sobere ingetogen architectuur, een iets opgetilde 
begane grond, grote puien, en een flauw hellende kap. In 2007 is 
de woning grondig verbouwd, waarbij de begane grond is vergroot 
door de oorspronkelijke garage en het balkon bij het woonoppervlak 
te betrekken. Doel was vooral het optimaliseren van het uitzicht. De 
doorzonwoning is hiertoe aan de achterzijde verbreed en verder 
geopend, om vanuit het huis een onbelemmerd zicht op de tuin, de 
achtergelegen plas en de ondergaande zon te bieden. De etage is 
opnieuw ingedeeld, waarbij een nieuwe zoldertrap is ingepast. Vanaf 
2008 zijn de voor- en achtertuin opnieuw ontworpen en aangelegd, 
waarbij de strakke lijnen in de inrichting en de informele beplanting 
goed aansluiten op het karakter van de woning.
Stedenbouwkundige context: De Straatweg, de oude 
verbindingsweg tussen Rotterdam en het voormalige dorp 
Hillegersberg, ligt tussen twee waterpartijen, de Bergse Voor- 
en Achterplas, waardoor de aan de weg gelegen kavels aan de 
achterzijde een fraai uitzicht hebben.
Voorzieningen: Een kelder onder het gehele huis, met een strook 
raampjes aan de achterzijde: de achtertuin ligt iets lager.
Woonoppervlakte: ca. 300 m2 

Constructie: de uitbreiding kon met een opvangconstructie voor 
de achtergevel en een kleine uitbreiding van de fundering volstaan; 
verder zijn vooral muren vervangen door lichtere puien.
Open huis: Op 27 oktober 2013 stelt de bewoner/architect in het 
kader van het Zo wil ik wonen! programma van de AIRfoundation.nl 
de woning open voor geïnteresseerden.

[FH+LvZ 10/2013]

Rotterdam.nl

woonopp.:
ca. 300 m2 

1:200, plattegrond begane grond en tuin

doorsnede, 1:500

bg+tuin oorspr. 1:500

situatie, 1:2000

2008 uitbreiding achtergevel

2008 uitzicht  op de tuin en Bergse Achterplas

2013 voorgevel

2008 exterieur / interieur aanbouw

wonen
(zitkamer)

eetkamer

hal

wc

wonen
(tuinkamer)

garage

koken

berging

terras

wonen
(zitkamer)

eetkamer

hal

wc

wonen
(tuinkamer)

garage

koken

berging

terras

St
ra
at
we
g


