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1/3 De Hub  
 
Adres: Zomerhofstraat 76
Wijk: 3032 CM (4 postcode cijfers) 
Bouwjaar: 2016
Typologie en aantal: 1 appartement
Architect: D. Hess, Kraaijvanger Architects
Opdrachtgever: Havensteder
Aannemer: Metz Nederland

Bouwgeschiedenis: De Hub is gemaakt in opdracht van woningcorporatie 
Havensteder die hem cadeau heeft gegeven aan de stadsregio Rotterdam. 
De Hub was de winnende inzending van de prijsvraag ‘Wonen in de 
toekomst’ die Havensteder vorig jaar uitschreef ter gelegenheid van hun 100 
jarig bestaan. Volgens architect David Hess is het belangrijk dat gebouwen 
tegenwoordig multifunctioneel en flexibel zijn. Dit kan alleen wanneer 
VASTgoed losser wordt. Dankzij de Hub kan bijvoorbeeld een voormalig 
kantoorgebouw gemakkelijk een andere functie krijgen, zonder dat daar 
grote investeringen voor nodig zijn. Door de plaatsing van de Hub - wat 
slechts enkele dagen tijd kost - verandert de ruimte in een (tijdelijke) woning.   

Context: Dankzij de Hub - een demontabel, modulair systeem - kunnen 
leegstaande panden binnen enkele dagen worden omgebouwd tot 
woningen. Het enige dat in de lege ruimte aanwezig moet zijn is een 
stroom- en wateraansluiting. De eerste Hub staat samen met een 
Bedhub in het Gele gebouw in het Rotterdamse Zomerhofkwartier. 

Voorzieningen: De Hub huist een keuken, een badkamer en een toilet, maar ook 
voorzieningen, zoals warmte, een geluidsinstallatie en internet. Het idee is dat 
gebruikers de Hub niet kopen, maar huren of leasen. Ze nemen daarmee geen 
woning af, maar het comfort van een woning. Om dit mogelijk te maken, wordt 
de Hub idealiter gefinancierd door leveranciers van materialen, data, energie, 
water en afvalverwerking. Zij zijn tevens de eigenaars van het bouwsysteem. 
  
Aantal kamers: 2: Hub met keuken en badkamer + een Bedhub met slaapkamer.

Woonoppervlakte: 15 m2

Constructie / Bouwsysteem / Materiaalgebruik: Deze pilot is opgebouwd uit 
HPL-meubelplaat en volkernplaten die met Lamello-verbindingen in elkaar zijn 
gezet. Dankzij de leidingen en de bekabeling in de vloer van de Hub zijn alle 
voorzieningen via één punt verbonden met bestaande leidingen.

[initialen researcher maand/jaar; arial 8] Fotografie: Ronald Tilleman, 2016
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de twee kleurbalken en tekst Rotterdam-Woont.nl op vaste positieROTTERDAM WOONT opmaak projectbladen in Indesign, juni 2010
voor de digitale versie neem contact op met Lucas van Zuijlen, luqqq@dds.nl, telefoon 06-22492209

De Hub is in te zetten voor verschillende gebruikersgroepen. Zo 
delen meerdere studenten een Hub en kunnen families aanvullende 
Hubs - zoals een Bedhub - afnemen. 


