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Oane Rades en Harm Timmermans van Shift architecture 

urbanism transformeerden in eigen beheer een vooroorlogse 

stadswoning in hartje Rotterdam in een verticale loft. 

Dominant in hun huis is de reusachtige storage wall die 

de verdiepingen onderling verbindt . Volgens Oana Rades 

representeert het ontwerp hun visie op architectuur: 

zorgvuldig omgaan met wat aanwezig is in combinatie met 
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conceptuele helderheid en een uitgesproken vormgeving, 
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THUIS BU 

Oana Rades en Harm Tillemans van 

Shift architecture urbanism transformeerden 

een zogenoemde kluswoning in het centrum 

van Rotterdam tot een verticale loft. De storage 

wall (10 x 9 m) is opgebouwd uit betonplex en 

vervangt de dragende middenmuur die over aile 

drie verdiepingen is weggebroken. Dat de kast 

uberhaupt in het ontwerp ge'integreerd is, berust 

op toeval. De meterkast stond pontificaal in het 

halletje bij de voordeur van de bel-etage en moet 

daar volgens het Bouwbesluit blijven staan. Shift 

ziet een degelijk obstakel eerder als kans dan sta

in-de-weg. De onvermijdelijke meterkast bracht 

een denkproces op gang dat resulteerde in een 

meubel waarin naast boeken de keukenkasten, 

garderobe, berging en een walk-in-cioset zijn 

ondergebracht. Dit denkproces kenmerkt het 

Rotterdamse architectenbureau: werken met wat 

je aantreft en al ontwerpend een geleidelijke 

verschuiving (Shift) teweegbrengen. Dat geldt 

ook voor de witte muur en de glas-in-Iood ramen, 

hieraan lees je de geschiedenis van het huis. 
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heen heb: 

de vide va 

daglicht. 

tweedeve 

Projectgegeve 5 
Ontwerp: Shift OTCl' ~ ,;



Dat het architectenechtpaar de kunst- en architectuurboeken thuis w i! hebben in plaats van de 

naslagwerken een plek op kantoor te geven, is geen toeval. Oana Rades vertelt dat ze zich altijd 

omringd hebben met boeken. Het zegt volgens haar veeI van wie ze zijn en waarvan ze houden. 

De oude onafgewerkte muur met daarin gaten van verwijderde vloerbalken is wit gesausd. De muur 

verraadt de talloze makeovers die de woning de afgelopen 100 jaar te verwerken kreeg . De vertrekken 

doen ietwat Spartaans aan , spaarzaam gevuld met meubels als ze zijn. Volgens Rades is de inrichting 

nog lang niet voltooid. 'We zijn nog maar net verhuisd, inrichten is voor ons een proces van jaren. Ik 

moet er niet aan den ken het hu is van souterrain tot zolder in een keer te moeten vullen.' Overigens 

staan er wei een paar oude meubels; 'stukjes oma, ook dat zijn dierbare objecten die ik graag om me 

heen heb.' Ondanks het donkere betonplex van het meubel, komt het huis nergens daglicht tekort, 

de vide van 6 meter hoog doet zijn werk dan ook naar behoren. Aileen de badkamer ontbeert direct 

daglicht. De ruimtelijkheid van het huis heeft voor bezoekers een hoog 'wauw'-gehalte. Ook op de 

tweede verdieping is een lange zichtl ijn gemaakt. In de masterbedroom gaat de storage wall over in 

een walk-in-closet met voldoende ru imte voor kleding en schoeisel. 

Projectgegevens: 
Ontwerp: Shift arch itecture urbanism, 

Rotterdam Opdrachtgevers: Oana Rades 

en Harm Timmermans Adviseur constructie: 

B2CO, Richard Fie/t, Ede Aannemer: JWK 

Bouwteam, Gerrit Kooijker, Uzendoorn Trappen 

en staalconstructie: Constructiebedrijf Hiensch, 

Veenendaal Gietvloeren: DRT, Oss Bruto 

vloeroppervlakte: 217 m' Bruto inhoud: 695 m3 

Start bouw: Mei 20.11 Oplevering: Juni 20.12 

Bouwsom: €14o.o.o.o. incl. instal/aties en BTW 
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