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PROVENIERSSINGEL 21C
V E R B O U W I N G  &  D A K T E R R A S
Het appartement aan de Provenierssingel 21C zal na de verbouwing dienen als woning waar 
de opdrachtgever, mevrouw K. Zonruiter, zal komen te wonen. De huidige staat van het 
appartement voldoet niet aan de hedendaagse woonstandaarden. De woning zal intern en 
extern moeten worden opgeknapt om bewoonbaar te maken.

Het huis, gebouwd in 1898, heeft zwaar verouderde elektra, water en gasleidingen. Tevens 
is er ook geen normaal te gebruiken sanitair aanwezig. De woning, die zich vindt in de twee 
bovenste lagen van het blok, dient geheel tot de 21ste eeuw te worden gebracht.

De opdrachtgever wenst de eerste woonlaag te gebruiken als woon-, eet- en kookruimte. De 
tweede woonlaag moet dienen als slaap-, bad- en wasruimte. Een van de eerste constateringen 
voor de aankoop van de woning was de uitermate slechte bouwkundige staat van de woning. 
Het middelste deel van het dak staat schuin en er is waterschade in de constructie. Dit deel 
van het dak is dus sowieso aan vervanging toe. 

Doordat de wanden van de derde verdieping schuin lopen was het niet mogelijk om een 
ruime badkamer te creëren en toch twee slaapkamers te behouden. Derhalve is besloten het 
vlakke dak boven het trappenhuis door te trekken zodat in de middenbeuk van het dak, het 
te vernieuwen deel, twee rechte zijwanden ontstaan. Hierdoor is het mogelijk geworden op 
de derde verdieping twee slaapkamers te maken, een badkamer & een c.v./wasruimte. Door 
de slechte bezonning van het balkon (noord) is besloten het vlakke dak op te waarderen tot 
volwaardig dakterras. 

Voornamelijk zal de derde (bovenste) verdieping en het dak de grootste verandering 
ondergaan. Het middelste deel van het dak zal worden verwijderd om plaats te maken voor 
een vierkante opbouw waarop een dakterras met entreeopbouw zal worden geplaatst. 

Om het beeld vanaf de straat zo veel mogelijk intact te houden is besloten het dakterras zo 
laag mogelijk te houden en volledig zwart te bekleden. Op deze manier zAL het minder snel 
moeten opvallen. Het enige dat achter de voorgevel te zien zal zijn is de opbouw voor de trap, 
echter dan ook pas vanuit een woning aan de overzijde van de Provenierssingel.

DAKTERRAS MET TRAPPENHUISOPBOUW | DOOR DE DONKERE AFWERKING BLIJFT DE OPBOUW VISUEEL TERUGHOUDEND

SITUATIE PROVENIERSSINGEL 21C | SCHAAL 1:200

DRAAGCONSTRUCTIE DAKTERRAS DOOR GEBRUIK TE MAKEN 
VAN EEN LICHTE HOUTEN 
DRAAGCONSTRUCTIE ZAL HET 
DAKTERRAS DE OUDE FUNDERING 
NIET EXTRA BELASTEN.

DE CONSTRUCTIE IS BIJNA IN 
ZIJN GEHEEL DICHTGETIMMERD 
MET MULTIPLEX EN DERHALVE 
MEER DAN STIJF GENOEG VOOR 
DE OPTREDENDE STATISCHE EN 
DYNAMISCHE BELASTINGEN. 
DOORDAT DE CONSTRUCTIE ZELF 
STIJF EN STABIEL IS WORDT DE 
OUDE CONSTRUCTIE NIET EXTRA 
BELAST.

RENOVATION PROVENIERSSINGEL

Project code:              ZL039
Project name:              Renovation Provenierssingel
Location:              Rotterdam, The Netherlands
Gross area:                  106 m2
Period:                          2013
Building costs:              € 80.000,-
Status:                           Completed

This monumental house in the busy Provenierswijk in 
Rotterdam, The Netherlands was internally renovat-
ed and has a new rooftop terrace. The residence 
has been completely renovated and revitalized. 

On the second floor, an old wooden ‘extension’ on 
the balcony (what used to be a shower) has been 
removed and an new luxurious bathroom has been 
realized in the attic. The roof of the house has been 
saved from collapse and the middle section has been 
raised to a platform with on top a quaint roof terrace.
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Roof Terrace Bird Eye view

Roof Terrace view

Bathroom view

Balcony structure

Balcony view

Living room view


