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VOORWOORD

Voor u ligt het juryrapport van de projectprijsvraag 
‘Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip’. 
Het resultaat van een zoektocht naar de beste 
oplossing voor de verbetering van de entrees van de 
hoogbouw van de Peperklip. 

5 / PRIJSVRAAG

En die keuze is gemaakt. Het was een 
opwindend en inspirerend traject waarbij 
er stevig is gediscussieerd. Ik dank de 
toetsingscommissie en de juryleden voor 
hun zeer professionele inzet. 

Van de vier genomineerden kan er maar een 
winnaar zijn. Felicitaties van mijn kant voor 
de uiteindelijke winnaar. Met veel vertrouwen 
kijk ik uit naar de uitvoering van het ontwerp.

Jenny Schakelaar
bedrijfsdirecteur Vestia Rotterdam Feijenoord

In het oorspronkelijke ontwerp waren de 
entrees in de hoogbouw open doorgangen 
naar het binnenterrein. Deze zijn later 
afgesloten omdat het openbare karakter van 
het binnenterrein tot overlast leidde. In de 
loop der jaren zijn er diverse kleinschalige 
ingrepen gedaan in de entrees, echter, er is 
nog nooit sprake geweest van een integrale 
benadering waarbij veiligheid, mogelijkheid 
tot goed beheer en de herkenbaarheid 
van de entrees samen onder de loep zijn 
genomen. Daarnaast vraagt de Peperklip om 
een bijzondere benadering. De benodigde 
ingrepen bij de entrees zijn subtiel van aard 
en vragen om een bijna kunstzinnige visie. 
Om creativiteit ten volste tot zijn recht te 
laten komen, is besloten tot het uitschrijven 
van een projectprijsvraag. Hoe meer 
creatieve geesten zich over deze opgave 
zouden buigen hoe beter. Daarmee sprak 
Vestia Rotterdam Feijenoord de hoop uit 
een keuze te kunnen maken uit meerdere 
voorstellen om vervolgens te komen tot de 
beste oplossing.

Prijsvraag
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OPGAVE
Vestia Rotterdam Feijenoord heeft besloten een openbare projectprijsvraag 
uit te schrijven onder jonge (interieur) architecten, met een tweeledig doel. 
Als eerste ging het om het verkrijgen van realiseerbare ontwerpen die een 
op lossing bieden voor de huidige problemen, zodat hieruit een keuze voor een 
voorstel kan worden gemaakt dat wordt uitgevoerd. Hiernaast wilde Vestia Rot-
terdam Feijenoord een mogelijkheid bieden aan jonge ontwerpers, hun kennis 
en kunde in te zetten voor een bijzonder gebouw in de architectuurgeschiede-
nis van Rotterdam en daaraan recht te doen. Deelname aan de prijsvraag werd 
opengesteld voor (interieur) architecten die zijn geboren op of na 20 februari 
1967.

De opgave die aan de ontwerpers is voorgelegd, was de vraag om het leveren 
van een realistisch, uitvoerbaar ontwerp voor de volledige verbetering van de 
zes entrees van de hoogbouw, dat een oplossing biedt voor de huidige proble-
men zoals hangjongeren, vandalisme en vervuiling, dat de huurders en pas-
santen een veilige en vertrouwde doorgang naar hun woning biedt, en dat goede 
mogelijkheden biedt voor beheer en onderhoud op de langere termijn. 

De prijsvraag is op 20 februari 2007 geheel via internet (www.peperklip.nl) 
uitgeschreven en georganiseerd door Architectuur Lokaal, in opdracht ven 
Vestia Rotterdam Feijenoord
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DE PRIJSVRAAG

VOORAF
In 2007 bestaat de Peperklip 25 jaar. Dit woongebouw ligt in het oude haven-
gebied van Rotterdam Feijenoord en wordt bewoond door circa 1.500 mensen 
van circa 60 nationaliteiten in 545 woningen. Het gebouw werd ontworpen 
door de architect Carlos (Carel) Weeber, winnaar van de Rotterdam-Maaskant 
Prijs 2006. De Peperklip is steeds spraakmakend gebleken. De laatste jaren 
heeft Vestia Rotterdam Feijenoord, de huidige eigenaar van het gebouw, veel 
geïnvesteerd in de leefbaarheid van dit woongebouw. Daarbij zijn bijzondere 
resultaten geboekt. Een voorbeeld is de inzet van de fl oormanager die ervoor 
heeft gezorgd dat bewoners zich zelf weer verantwoordelijk voelen voor hun 
woonomgeving. Dat heeft de leefbaarheid gunstig beïnvloed. Een ander voor-
beeld is de invoering van de leefstijlen. Op dit moment vormen de leefstijlen 
de basis waarop Vestia Rotterdam Feijenoord woningen verhuurt in de Pe-
perklip. Uitgangspunt daarbij is de manier waarop bewoners van een portiek 
hebben afgesproken samen te willen leven. Uit onderzoek blijkt dat 74% van 
de bewoners er trots op is in de Peperklip te wonen (bron: USP,  december 
2006).

De Peperklip is een bijzonder gebouw, dat echter ook technische proble-
men kent. In 1995 onderging de Peperklip een eerste renovatie. Vestia Rot-
terdam Feijenoord verricht momenteel wederom onderhoudswerkzaamhe-
den en wil ook de nodige verbeteringen doorvoeren bij de zes entrees in de 
drie koppen van het gebouw en de daarmee verbonden interne doorgangen. 
De huidige manier om het gebouw te ontsluiten blijkt onhandig. Er is over-
last van hangjongeren, er is veel vandalisme en vervuiling en er heerst een 
gevoel van onveiligheid. Vestia hecht belang aan het feit dat de bewoners 
niet gelukkig zijn met de huidige situatie. Hun wensen voor verbetering zijn 
door Vestia Rotterdam Feijenoord geïnventariseerd, maar een voor de hand 
liggende oplossing dient zich nog niet aan. 



te laag ingeschat of de normbedragen werden te laag gesteld. Begrotingen 
die hierdoor sluitend leken, voldeden bij realistische kostencalculatie niet aan 
de randvoorwaarden. Tenslotte waren er inzendingen waarin toevoegingen 
in het ontwerp, soms inclusief opbrengsten, waren meegenomen in de be-
groting. Hoewel aanbevelingen voor toevoegingen waren toegestaan deed dit 
niet af aan de eis, dat de oplossing waarom was gevraagd binnen het budget 
moesten blijven. Bij deze inzendingen was het budget overschreden, het on-
derscheid tussen de gevraagde en de toegevoegde oplossing niet helder, niet 
gemaakt of niet volledig. 
Op grond hiervan concludeerde de jury dat alle inzendingen moesten worden 
gediskwalifi ceerd.

Maar de toetsingscommissie stelde ook een oplossing voor. Omdat geen van 
de inzendingen voldeed aan de fi nanciële randvoorwaarden is deze eis verval-
len. Zo was gelijke beoordeling van de inzendingen toch mogelijk. Hieraan 
diende wel de voorwaarde te worden verbonden dat de winnaar van de prijs-
vraag ermee instemt om het ontwerp in overleg met de uitschrijver nader uit 
te werken, zodanig dat het alsnog binnen de gestelde fi nanciële kaders kan 
worden uitgevoerd. De toetsingscommissie constateerde dat daarvoor bij alle 
inzendingen oplossingen denkbaar zijn. 

De uitschrijver stemde, na de jury hierover te hebben gehoord, in met dit 
voorstel. De uitschrijver heeft toegezegd het maximale te doen om goed uit 
het overleg te komen met de eerste prijswinnaar. Daarin heeft ook de toet-
singscommissie vertrouwen uitgesproken. Mocht dat onverhoopt niet lukken, 
binnen een vooraf af te spreken termijn, dan kan de uitschrijver de tweede 
prijswinnaar uitnodigen om diens inzending onder dezelfde voorwaarden uit 
te werken. Wanneer ook dit niet zou lukken, zou de uitschrijver hetzelfde tra-
ject mogen afl eggen met de derde prijswinnaar. Als de partijen ook daar niet 
uit zouden komen, zal de uitschrijver geen van de ingezonden inzendingen 
laten uitwerken voor uitvoering.
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BEOORDELING VAN DE PLANNEN

TOETSING 
80 ontwerpers meldden zich aan voor deelname aan de prijsvraag; 30 van 
hen stuurden daadwerkelijk een plan in. Alle inzendingen zijn getoetst aan de 
wedstrijdregels en de randvoorwaarden uit het wedstrijdprogramma door de 
toetsingscommissie. Deze bestond uit Hans Moerenhout en Daan Ossewaarde 
(Vestia Rotterdam Feijenoord) en Peter Koning (Mudde Bouw bv).
De toetsingscommissie deed een aantal algemene constateringen: 
-  in een aantal inzendingen zijn de bergingen naar de verdiepingen 
 verplaatst. Het wedstrijdprogramma staat verplaatsing van de bergingen  
 toe, maar spreekt zich niet uit over verplaatsing naar de verdiepingen. De 
 toetsingscommissie acht dergelijke verplaatsingen niet wenselijk, omdat 
 het beleid en beheer van de Peperklip erop is gericht, geen fi etsen mee te 
 nemen in de liften;
- in een aantal inzendingen is hardglas toegepast. Los van de constructieve 
 afwerking met randen waardoor waterproblemen zijn te voorzien, acht de 
 toetsingscommissie deze materialisering niet wenselijk wegens de 
 gevoeligheid voor vandalisme;
- in enkele gevallen zijn de trappen dusdanig geplaatst dat een bordes 
 conform bouwbesluit niet is meegenomen in het ontwerp;
- in veel gevallen is een verlichtingsplan beperkt aanwezig;
- in veel gevallen is de oplossing voor de briefkasten beperkt aanwezig.
De toetsingscommissie vroeg extra aandacht voor deze punten bij de 
 beoordeling.

Uit de toetsing kwam ook naar voren dat geen van de inzendingen voldeed 
aan de fi nanciële randvoorwaarden. Bij sommige inzendingen ontbrak de be-
groting, de begroting was onvolledig, niet nauwkeurig of niet goed uitgewerkt. 
Bij andere inzendingen was de begroting te hoog. Er waren ook begrotingen 
die binnen het budget waren gebleven. Echter, hoe goed sommige daarvan 
ook waren uitgewerkt, bij deze inzendingen waren de kosten op onderdelen 
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JURY
De jury die de inzendingen beoordeelde, bestond uit:
Piet Vollaard, directeur ArchiNed (voorzitter, zonder stemrecht)
Helena Casanova, architect Casanova Hernández architecten
Ergün Erkoçu, artistiek directeur en hoofd-onderzoeker MEMAR•DUT©H 
 architects
Irene Prinsen, voorzitter van de Bewonerswerkgroep Peperklip
Jenny Schakelaar, bedrijfsdirecteur Vestia Rotterdam Feijenoord
Carlos Weeber, architect BNA te Curaçao
Cilly Jansen, Lisette Schoenmaker, Architectuur Lokaal, secretaris (zon-
der stemrecht)

De jury kreeg de volgende beoordelingscriteria mee:
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria, 
in willekeurige volgorde: 
-  inventiviteit, creativiteit en verbeeldingskracht van het ontwerp,
- de uitwerking van de gegeven uitgangspunten voor de opgave,
- de mate waarin het ontwerp een oplossing biedt voor de bestaande 
 problemen,
- de inzichtelijkheid van het ontwerp,
-  de mate waarin de vernieuwde entrees en algemene ruimten bijdragen aan
 een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor huurders en passanten. 

De brede samenstelling van de jury, met zowel de professionele inbreng van de 
ontwerpers – waaronder de oorspronkelijke ontwerper van de Peperklip – als 
betrokkenheid van de bewoners en de eigenaar, stond garant voor een zorgvul-
dige beoordeling waarin de beoordelingscriteria vanuit alle relevante perspec-
tieven aan de orde zijn geweest.

Carlos Weeber, Piet Vollaard, Cilly Jansen, Jenny Schakelaar, Helena Casanova, 

Ergün Erkoçu, Irene Prinsen, Lisette Schoenmaker
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Hoewel was toegestaan dat de bergingen werden verplaatst, vond de jury ver-
plaatsing naar de verdiepingen uit het oogpunt van bereikbaarheid en beheer 
geen verstandige oplossing. Daarom vielen in de eerste beoordelingsronde de 
8 plannen af, waarin alle bergingen werden verplaatst naar de verdieping. Dit 
resulteerde in een eerste selectie van 22 plannen.

Tweede beoordelingsronde
Bij de tweede ronde spraken alle juryleden hun persoonlijke oordeel uit. Dit 
leidde tot uitvoerige discussies en vergelijkingen van de plannen. Als resul-
taat hiervan vielen 13 plannen af waarvan de jury unaniem vond dat zij geen 
wezenlijke verbetering van de bestaande situatie opleverden. De voorgestelde 
oplossingen in deze plannen achtte de jury onbruikbaar, onvoldoende trans-
parant of onderhoudstechnisch niet realistisch. De jury liet 9 plannen toe tot 
de derde ronde.

Derde beoordelingsronde en nominaties
Uit de 9 geselecteerde plannen onderscheidde de jury twee oplossingsrichtin-
gen: inpandige oplossingen en externe oplossingen.

In het plan Klip op stelten zijn de bergingen op de begane grond gebleven en 
dubbel hoog gemaakt in een even hoge hal met entreepui. De bergingen zijn 
aan één zijde van de hal gesitueerd. De jury vindt dat deze oplossing het ge-
wenste doorzicht onvoldoende ten goede komt. Bovendien acht zij de bereik-
baarheid van de bergingen vanuit de hal onwenselijk. Het voorstel past niet bij 
de uitstraling van de Peperklip. 

Ook het plan Voorkamers stelt een dubbel hoge entreehal voor. De bergin-
gen in de hal zijn open aan de bovenzijde. Daardoor ontstaat vanaf de verdie-
pingen zicht in de bergingen. Deze openheid brengt het risico van vervuiling 
met zich mee. Dit plan concentreert zich op maximaal doorzicht, waarbij ver-
anderingen ten opzichte van de bestaande situatie op de andere aspecten van 
de opgave zijn achtergebleven, aldus de jury.
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JURYRAPPORT
De jury beoordeelde 30 inzendingen in drie rondes.

Eerste beoordelingsronde
In de eerste ronde van de beoordeling passeerden alle 30 plannen de revue. 

Over het geheel genomen constateerde de jury dat weliswaar geen van plan-
nen voldeed aan de fi nanciële eisen, maar dat zag zij niet als belemmering 
voor beoordeling van de oplossingen. De jury sprak waardering uit voor de 
inzet van de ontwerpers. Toch vond zij de variatie in oplossingen die werden 
aangereikt enigszins beperkt. Mogelijk hebben de ontwerpers zich gelimi-
teerd in hun ontwerpvrijheid omdat het geen ideeënprijsvraag betrof. Bij 
deze prijsvraag ging het immers om een ontwerp dat daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. Er waren weliswaar plannen met inventieve toevoegingen zoals 
bedrijfsruimten en feestruimten, maar daarbij raakte in de meeste gevallen 
de werkelijke opgave op de achtergrond. 

De jury hechtte met name belang aan oplossingen waarin de nadruk op trans-
parantie, doorzicht en sociale veiligheid was gelegd. De eenvoud van de op-
gave bleek een complicerende factor. Naar het oordeel van de jury zijn slechts 
enkele inzenders erin geslaagd om de oplossingen tot de essentie van de ont-
werpvraag te reduceren en heldere, ongecompliceerde keuzes te maken.

Een aantal ontwerpers richtte de aandacht op het bouwen buiten de rooilijn, 
zowel aan de buitenzijde als op het binnenterrein. Anderen concentreerden 
zich op het trappenhuis. Voor nagenoeg alle inzenders bleek een oplossing 
voor de bergingen een lastig vraagstuk. Op hoofdlijnen tekenden zich hiervoor 
twee oplossingsrichtingen af. Ofwel de bergingen werden verplaatst naar de 
verdiepingen of naar buiten, ofwel de bergingen werden gehandhaafd en ver-
volgens ingepakt. 
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Het plan De Peperklip ontluikt herstelt als enige de oorspronkelijke open 
doorgangen naar het binnengebied. De huidige entrees worden omgevormd 
tot open poorten met nieuwe entrees. Het buiten- en binnengebied worden 
gekoppeld door een fi etspad en openbaar groen onder de poorten door te 
laten lopen. De wanden van de hal en de trappenhuizen worden voorzien van 
natuurlijke motieven. De bergingen zijn naar het met groen ingerichte bin-
nengebied verplaatst. De jury waardeert de helderheid en het open karakter 
van het plan. Zij vindt echter dat de veiligheid niet voldoende gewaarborgd 
is. De doorgangen bieden aanleiding tot het ontstaan van hangplekken, het-
geen ook door de inzender wordt onderkend. Adequate oplossingen voor dit 
probleem worden echter niet overtuigend aangedragen. De jury waardeert de 
wijze van presenteren van het plan. Zij besluit unaniem om een eervolle ver-
melding toe te kennen aan De Peperklip ontluikt.

Het plan Open Voeg onderscheidt zich van de andere plannen door het traps-
gewijs verdiept oplossen van de bergingen. Boven de bergingen ontstaat 
ruimte voor een vijver in de transparante en open hal. Daarboven wordt een 
collectieve ruimte op de verdieping geplaatst. In het verlengde van de entree-
hal wordt buiten het gebouw een element voorgesteld dat als kiosk of berging 
kan fungeren. De jury waardeert de sfeer die de ontwerper weet op te roepen 
met de voorgestelde ingrepen. Over de haalbaarheid van het plan, op deze 
locatie, lopen de meningen binnen de jury uiteen. De jury besluit unaniem tot 
het toekennen van de derde prijs aan Open Voeg.

In het plan RUBA II is weinig veranderd aan de bestaande situatie. Het plan is 
helder en vanzelfsprekend. In één beweging zijn zowel de hal als het trappen-
huis opgelost. Het plan wordt gekenmerkt door de duidelijk herkenbare ber-
gingen, vormgegeven in een rood huisje met schoorsteen. Aan de voorzijde 
blijft de hal open over de volle breedte. De brievenbussen en belborden zijn 
opgenomen in de teruggeplaatste gevel en vormen samen met het huisje een 
nadrukkelijk onderscheiden element in de toegangspartij. Ter linkerzijde van 
het huisje ontstaat een gang waardoor de bergingen bereikbaar zijn, aan de 

15 / PRIJSVRAAG

Het plan Medialized Inbetween kenmerkt zich door ogenschijnlijke eenvoud. 
De bestaande hal wordt op twee plaatsen doorbroken waardoor de nieuwe 
entreehal breder wordt. De trap blijft ongewijzigd. De bergingen worden in 
een verdiepingshoog element aan de rechterzijde geplaatst en zijn uitsluitend 
bereikbaar vanuit de centrale hal. De jury vindt dat de omvang van de ingreep 
niet voldoende in verhouding staat tot het beoogde resultaat. Het idee van de 
voortuintjes is sympathiek.

Bij het plan Peperklip 2.0 zijn enkele bergingen verplaatst naar de achter-
zijde, ten gunste van een dubbel brede entree. Hierdoor wordt de toegang 
verlegd naar de vrijgekomen ruimte. Doorbraken in de bouwmuur van de 
huidige entree resulteren in een diagonale doorgang van straat naar binnen-
terrein. Een semi-commerciële ruimte wordt toegevoegd in een dubbel hoge 
entreehal. De kosten voor de ingreep zouden hieruit kunnen worden gedekt. 
Dit plan biedt een originele invalshoek, maar ook hier vindt de jury dat de 
omvangrijke ingreep niet voldoende in verhouding staat tot het resultaat. 
De diagonale lijn levert onvoldoende doorzicht en teveel ongelukkige ruimten 
en hoeken op.

In het plan Samenhangen worden de bergingen verwijderd waardoor een 
grote, lichte ruimte ontstaat ter plaatse van de huidige entreehal. Voor deze 
nieuwe ruimte worden collectieve functies voorgesteld, zoals een bioscoop-
zaal of kinderspeelruimte. Aan de rechterzijde van de nieuwe ruimte resul-
teert een smalle diepe entreehal. De jury is van mening dat de ontwerper 
zich te sterk op de toegevoegde functies heeft geconcentreerd waardoor de 
opgave op de achtergrond is geraakt. Het plan bevat geen overtuigende oplos-
sing voor de bergingen.

De jury besloot unaniem om deze vijf plannen niet te bekronen. Zij nomineer-
de de volgende vier inzendingen voor bekroning:
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rechterzijde ontstaat een entreehal van waaruit het gebouw wordt ontsloten. 
De jury waardeert het respect waarmee met de Peperklip is omgegaan, 
terwijl tegelijkertijd een eigenzinnige uitspraak is gedaan ten opzichte van 
het bestaande gebouw. Naar de mening van alle juryleden getuigt het plan 
van ontwerpkwaliteiten. Het contrast van het concept ten opzichte van het 
bestaande gebouw werkt volgens het merendeel van de juryleden vervreem-
dend. De jury besluit tot de toekenning van de tweede prijs aan RUBA II.

Het plan DCCXXXIX stelt een transparante en overzichtelijke hal voor, het-
geen het gevoel van veiligheid kan bevorderen. De entreepui wordt omkaderd 
en naar voren geplaatst, waardoor de indruk van een poort ontstaat. Dat geeft 
de toegang een passende uitstraling. Het plan sluit aan op het bestaande 
aanzicht van de Peperklip en volgt in het stramien van de gevel. De bergingen 
zijn verplaatst naar de achtergevel in aansluiting op de aanwezige bergingen 
die op het binnenterrein uitkomen. Over het beeld van het trappenhuis en de 
bergingen zijn geen specifi eke uitspraken gedaan.
De jury vindt het plan realistisch. Ook in dit ontwerp is met veel respect om-
gegaan met het bestaande gebouw. Enkele juryleden zijn van mening dat met 
vereenvoudiging van de ingrepen hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Met 
een meerderheid van stemmen besluit de jury de eerste prijs toe te kennen 
aan het plan DCCXXXIX. Zij beveelt de uitschrijver aan om in overleg met de 
winnaar in het vervolgtraject extra aandacht te besteden aan de materiaal-
keuze, de detaillering en de brievenbussen. Het behoud van het karakteris-
tieke kader van de toegang spreekt voor zich.
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Inzendingen



Eerste Prijs
Motto: 
DCCXXXIX
Ontwerp:
Ilse Margaretha Catharina Bakker (Hoorn) 
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Eerste Prijs
Motto: 
DCCXXXIX

De opdracht is een herontwerp voor de 
entrees van ‘de Peperklip’, waarin veilig-
heid, doorzicht, helderheid en hufterproof 
erg belangrijk zijn. Speerpunt van het 
herontwerp is om deze punten te waar-
borgen en tegelijkertijd de uitstraling van het 
gebouw te respecteren en te verbeteren.

In het oorspronkelijke ontwerp bevonden de 
entrees zich elk in een woningbrede poort 
van twee verdiepingen hoog. Deze poorten 
gaven duidelijk aan waar men het gebouw 
kon betreden en zorgden voor doorzicht naar 
het binnenterrein. Tijdens de verbouwing 
van ’93 werden de poorten opgevuld met 
bergingen en dichtgezet. Hierdoor raakte 
de voorheen heldere opzet vertroebeld en 
ontstond er een onveilig gevoel.

Ons inziens is er, afgezien van de ‘hangbaar-
heid’ en de verstorende leidingkoker, weinig 
mis aan het oorspronkelijke concept van 
de entree. Daarom is ons uitgangspunt 
om dit concept zoveel mogelijk te herstel-
len, waarbij we gebruik maken van het 
zogenaamde nietje. Om het vroegere 
doorzicht terug te brengen, verplaatsen 
we eerst de bergingen en werkkast achter 
de reeds bestaande bergingen in de twee 
stramienen naast de lift. De werkkast 

Eerste Prijs
stramienen naast de lift. De werkkast 

Eerste Prijsis vanuit het trappenhuis bereikbaar via Eerste Prijsis vanuit het trappenhuis bereikbaar via Eerste Prijsde bestaande deur. Waar zich maar één Eerste Prijsde bestaande deur. Waar zich maar één Eerste Prijs
stramien bestaande bergingen bevindt, 
Eerste Prijs
stramien bestaande bergingen bevindt, 
Eerste Prijs
zullen deze bergingen om de lift koker heen 

Motto: 
zullen deze bergingen om de lift koker heen 

Motto: worden herplaatst.Motto: worden herplaatst.Motto: 
Als we de ‘poort’ herstellen, zullen zich 
diverse problemen voordoen, zoals leiding-

DCCXXXIX
diverse problemen voordoen, zoals leiding-

DCCXXXIXkokers die in het zicht komen, onafgewerkte DCCXXXIXkokers die in het zicht komen, onafgewerkte DCCXXXIXwanden en de postboxen die ergens heen DCCXXXIXwanden en de postboxen die ergens heen DCCXXXIX

verplaatst moeten worden. Om al deze 
 punten in één keer op te lossen, stansen 
we een in ‘betonlook’ gepleisterd nietje, dat 
langer is dan het gebouw en waarvan de 
voor- en achterzijde maximaal transparant 
zijn, door deze poort heen. De overgang 
van het nietje naar het oorspronkelijke 
gebouw bestaat uit een matglazen rand met 
verlichting. Waar het nietje uit het gebouw 
steekt, markeert deze duidelijk de entree. 
Aan de zijkanten wordt dit uitstekende deel 
voorzien van de postboxen, zodat deze geen 
belemmering voor het doorzicht vormen. 
Wij adviseren verder de wanden boven het 
tegelwerk en het plafond van het trappenhuis 
wit te schilderen.

Kortom; een ontwerp dat het bestaande 
gebouw respecteert, het doorzicht naar het 
binnenterrein optimaliseert, de verbinding 
met het trappenhuis verbetert en een 
integrale oplossing voor alle problemen 
vormt. 
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Eerste Prijs
Motto: 
DCCXXXIX



Tweede Prijs
Motto: 
RUBA II
Ontwerp: 
Ruud Kouwenberg en Bart Haazen (Eindhoven)
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Tweede Prijs
Motto: 
RUBA II
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De Peperklip heeft een herkenbare een-
duidige vorm. De markante architectuur 
vraagt om een heldere ingreep, een 
integrale oplossing voor de deelproblemen, 
beschreven in het programma van de 
prijsvraag.

De nieuwe entrees zijn duidelijk herkenbaar 
in het straatbeeld. Het markeren van de 
entrees gebeurt op verschillende schaal-
niveaus. Op grote afstand trekken de gekleur-
de trappenhuizen de aandacht. Dichtbij 
wordt dit versterkt door het gekleurd object 
in de entreehal.

Het object is zo gepositioneerd dat een 
goed ruimtelijk geheel ontstaat. De oplos-
sing zorgt voor doorzicht en een goede licht-
toetreding, zowel in de entreehal als in het 
trappenhuis. De ruimte is overzichtelijk en er 
zijn geen dode hoeken, die uitnodigen tot het 
achterhalen van spullen. Dit resul teert in een 
veilige een veilige en vertrouwde doorgang.

De entreehal is zo transparant mogelijk 
gemaakt door voor en achter een glazen 
gevel toe te passen. Spiegelingen worden 
hierdoor vermeden. Door het bellentableau 
naar de zijkant te verplaatsen en de nieuwe 
brievenbussen te verlagen is het doorzicht 

Tweede Prijs
brievenbussen te verlagen is het doorzicht 

Tweede Prijsoptimaal.Tweede Prijsoptimaal.Tweede Prijs
Er zijn duurzame, onderhoudsvrije, vandaal-
Tweede Prijs
Er zijn duurzame, onderhoudsvrije, vandaal-
Tweede Prijs
bestendige materialen toegepast, zoals 

Motto: 
bestendige materialen toegepast, zoals 

Motto: thermohardend kunststof, aluminium Motto: thermohardend kunststof, aluminium Motto: beplating en een poxyvloer. De verlichting Motto: beplating en een poxyvloer. De verlichting Motto: 
in de aluminium bekleding geïntegreerd.
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Tweede Prijs
Motto: 
RUBA II



Derde Prijs
Motto: 
Open Voeg
Ontwerp: 
Sebastiaan Veldhuisen, Job Nieman en Raul Wallaart 
(qenep architectuur en productontwikkeling, Den Haag) 
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Derde Prijs
Motto: 
Open Voeg

VISIE - RUIME WONING, RIANTE ENTREE
De Peperklip kenmerkt zich door ruime 
woningen voor weinig geld: kwalitatieve 
sociale woningbouw. Toegangsruimten 
zijn effi ciënt en dienen hoofdzakelijk als 
doorgangsgebied, tussen straat en 
woning, via brievenbus, berging en lift. Het 
sociale aspect van deze publieke ruimten 
verdient aandacht. Nederland heeft geen 
traditie in het maken van ruime sfeervolle 
entreehallen. Mediterrane landen hebben 
in dit opzicht een grote voorsprong. 
Vaak wordt de bewoner daar ontvangen 
door een conciërge die daarbij de post 
overhandigt. De route naar de lift loopt 
langs een fontein met planten. Vaak is er 
een gemeenschappelijke ruimte, de Salón 
Comunal, voor bewoners om te gebruiken 
wanneer de woning voor bezoek te krap 
zou zijn.

RUIMTE - STRAAT BIJ ENTREE BETREKKEN 
De combinatie van ruime woningen met 
riante entreehallen zou de Peperklip uniek 
maken. Om dit te bereiken is een slimme 
ruimtelijke ingreep nodig. Hiertoe benutten 
we de volledige beschikbare hoogte van 
5 meter en de maximale breedte. Dit wordt 
bereikt door zes bergingen gedeeltelijk te 
laten zakken tot maximaal anderhalve meter 

Derde Prijs
laten zakken tot maximaal anderhalve meter 

Derde Prijsonder de begane grondvloer, ontsloten Derde Prijsonder de begane grondvloer, ontsloten Derde Prijsdoor een hellingbaan. Twee bergingen Derde Prijsdoor een hellingbaan. Twee bergingen Derde Prijs
bevinden zich buiten en zijn geschikt 
Derde Prijs
bevinden zich buiten en zijn geschikt 
Derde Prijs
voor ondernemende bewoners die deze 

Motto: 
voor ondernemende bewoners die deze 

Motto: berging omvormen tot een kiosk. Deze Motto: berging omvormen tot een kiosk. Deze Motto: kiosk ‘verlengen’ de entrees ruimtelijk tot Motto: kiosk ‘verlengen’ de entrees ruimtelijk tot Motto: 
op de straat en dragen daarmee bij aan de 
publieke interactie.

Open Voeg
publieke interactie.

Open VoegMet de doorbraak ontstaat ruimte boven Open VoegMet de doorbraak ontstaat ruimte boven Open Voegde bergingen voor een bijzondere vijver met Open Voegde bergingen voor een bijzondere vijver met Open Voeg

daarboven een hangende ruimte, de Salón 
Comunal. De installatieruimte wordt in 
de smalle beuk opgenomen. Op de eerste 
verdieping komt een loopbrug vanaf lift en 
trap, als tweede toegang naar de Salón 
Comunal.  

MATERIAAL - VOEGEN ZONDER TEGELS
Om de entreehal de gewenste chique sfeer 
te geven is gekozen voor een combinatie van 
neutrale kleuren op vloer, wanden en plafond 
indirect aangelicht vanuit kleurrijkere aan-
grenzende ruimtes. De vloertegels zijn licht 
warm grijs in smalle lange stroken. De Salón 
Comunal is gemaakt van een raamwerk, 
als voegen zonder tegels. De wand achter 
deze hangende ruimte, zichtbaar over 
het wateroppervlak heen, is bedekt met 
klimplanten.
Door de transparantie van deze ‘open voeg’ 
wand geeft de Salón Comunal licht aan 
de rest van de ruimte als een gigantische 
kroonluchter. Doordat lampen op het water 
schijnen ontstaat door refl ectie een chique 
effect van waterpatronen op de wanden 
van de entreehal. De beuk met trappenhuis 
en lift krijgt per portiek een eigen kleuren-
patroon. Met verlichting in deze beuk valt 
door de openingen in de wand dit zachte 
gekleurde licht in de entreehal. 
Het thema van de ‘open voeg’ is ontleend 
aan de tegelpatronen in de gevel. Het 
thema keert op verschillende plekken in het 
ontwerp terug, zoals in het ontwerp voor 
de brievenbussen, zodat de oorspronkelijke 
tegelmaat van de Peperklip identiteit geeft 
aan de nieuwe ingreep.
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Derde Prijs
Motto: 
Open Voeg



Eervolle Vermelding
Motto: 
de Peperklip ontluikt...
Ontwerp:
Hanneke La Mark (Rotterdam) en Gerd Peters (Utrecht) 
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Eervolle Vermelding
Motto: 
de Peperklip ontluikt...

In eerste instantie oogt de Peperklip als een 
gesloten complex midden in een levendig 
woonwijk. De openheid die verscholen zit in 
het ontwerp van het gebouw is dichtgestopt 
met functies bedoeld om de veiligheid te ver-
groten. Dit werkt echter averechts.
Juist door openheid en toegankelijkheid te 
suggereren, vergroot je de sociale controle 
en het gevoel van welbehagen. We hebben 
ernaar gestreefd de leefbaarheid van de por-
tieken te vergroten door de pluspunten van 
het oorspronkelijke complex te benadrukken.

SPEERPUNTEN VOOR HET ONTWERP
Veiligheid
Oplossing: Transparantie creëren, onder-
steund door een helder, sfeervol lichtplan.
Hanggroep jongeren
Oplossing: Hangcontainers en een open 
structuur in het trappenhuis.

Zwerfvuil
Oplossing: zorgen dat er geen dode hoeken 
zitten in het ontwerp waar je gemakkelijk 
grote spullen achter kan laten zonder con-
sequenties.

Vandalisme
Oplossing: Zoveel zicht creëren dat onge-
stoord vernielen geen optie is.

Eervolle Vermelding
stoord vernielen geen optie is.

Eervolle VermeldingSuggestie: Verveling opheffen door net als Eervolle VermeldingSuggestie: Verveling opheffen door net als Eervolle VermeldingCleo Patra ook een jongerenhonk creëren.Eervolle VermeldingCleo Patra ook een jongerenhonk creëren.Eervolle Vermelding
Trappenhuis/entree

Motto: 
Trappenhuis/entree

Motto: Het trappenhuis is een transparante con-Motto: Het trappenhuis is een transparante con-Motto: centratie van beweging het statisch gebouw Motto: centratie van beweging het statisch gebouw Motto: 
en dient ter herkenning van toetreding. Het 
trappenhuis is omkleed met een landelijk 

de Peperklip ontluikt...
trappenhuis is omkleed met een landelijk 

de Peperklip ontluikt...tafereel waarin beweging een belangrijke rol de Peperklip ontluikt...tafereel waarin beweging een belangrijke rol de Peperklip ontluikt...

speelt. Het kleurgebruik communiceert met 
de gevelelement van het gebouw.

Poort
Vanaf de straatkant vormt de poort een 
groen doorzicht door zowel de betonnen 
poorten als de binnentuinen. De poorten 
geven het idee dat er 4 blokken uit de ellen-
lange repeterende pui zijn gehaald waardoor 
er een doorzicht ontstaat. Het gebouw lijkt 
de ademen. Dit idee wordt gesterkt door de 
groenstrook die vanaf de binnentuin door de 
poort naar de straatzijde lijkt te willen ont-
stappen. Het pad moet uitlokken om de bin-
nentuin te betreden. Voor omwonenden zal 
deze dienen als sluiproute door de binnen-
tuinen en bied toegang tot de berging.

Binnentuin
De binnentuin zal weer bereikbaar worden 
via de zes poorten. Er zal een openbaar pad 
gecreëerd worden welk de poorten van de 
ronde koppen verbind. Binnen de ronde kop-
pen wordt gestreefd naar een collectief bui-
tengebied met wat bergingen (voorheen in 
poort gesitueerd) als accent.



Motto: 
Klip op stelten 
Ontwerp:
Ylja Kouwenhoven, Maarten Brillenburg Wurth en Amadee 
Yarzagaray (Bureau MBW, Den Haag)

40 / ONTWERP 



Motto: 
Klip op stelten 

Later aangebrachte bergingen belemmeren 
de transparantie van het entreegebied uit het 
oorspronkelijke ontwerp van Carel Weeber. 
Dit ontwerp stelt het terugbrengen van deze 
transparantie voorop.

De dubbele hoogte van de entreehal aan de 
straatzijde wordt doorgezet tot aan de entree 
aan de tuinzijde. Zo krijgt de entree een open 
en licht karakter en is de bestaande overloop 
getransformeerd naar een bordes.

Door de bergingen naar een kant te schuiven 
ontstaat er een mooie 1:1:1: verhouding in de 
gevel. In de straatgevel zijn in het verlengde 
van de bergingen de postbussen geplaatst.

Naast de openheid speelt licht in dit ontwerp 
een grote rol. Hiermee kunnen het verschil 
in karakter dat het gebouw heeft naar mate 
de dag vordert en de nacht valt, versterkt 
worden.
Met behulp van het licht op de grond worden 
de bewoners niet alleen de entree in geleid, 
maar ook naar de achterliggende pleinen. 
Eenmaal op het plein is het groene gebied 
tussen de twee poten van de Peperklip goed 
zichtbaar.

In de huidige situatie zijn de bergingen allen 
van buitenaf bereikbaar. In sommige gevallen 
via een smalle, donkere gang. In dit ontwerp 
heeft men toegang tot de berging vanuit de 
centrale entreehal. Hiervoor wordt een door-

Motto: 
centrale entreehal. Hiervoor wordt een door-

Motto: braak gemaakt naar naastliggende beuken.Motto: braak gemaakt naar naastliggende beuken.Motto: 
De entree die zich bij de kop van het gebouw 
bevindt, wordt met name gebruikt door de 

Klip op stelten 
bevindt, wordt met name gebruikt door de 

Klip op stelten jongeren die daar gehuisvest zijn. Daarom Klip op stelten jongeren die daar gehuisvest zijn. Daarom Klip op stelten wordt hier voorzien in een fi etsenberging.Klip op stelten wordt hier voorzien in een fi etsenberging.Klip op stelten 

Het nieuwe gevelbeeld van de entreegebie-
den heeft een verkleinde vorm van de prefab 
gevelelementen als basis. De afmetingen 
van een gevelelement wordt in vieren opge-
deeld en met verschillende kleuren Trespa 
Perspectieves Karakter afgewerkt. Achter de 
plaat bevindt zich LED verlichting die aan-
pasbaar is aan de gewenste sfeer.

Met dit ontwerp kan elke bewoner weer trots 
zijn op zijn entree die een aanpasbare een-
heid vormt en opvallend goed bij de gebouw 
past.
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Motto: 
Voorkamers
Ontwerp: 
Jurjen van Beek (Delft)
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Motto: 
Voorkamers

De Peperklip heeft identiteit, heeft kleur en 
heeft geluid. Het loont dit door te zetten in 
entrees als schakel tussen binnenwereld en 
buitenwereld. De ruimte van de hoofdentrees 
zijn nu ruimtelijk en fysiek versnipperd. Mijn 
ontwerp gaat uit van het creëren van een 
entree- en ontsluitingsgebied. De verschil-
lende entreefuncties vinden dan plaats bin-
nen dezelfde verbonden ruimte. Horizontale 
en verticale doorzichten brengen licht, trans-
parantie en overzicht op de entreehal en het 
buitenterrein voor de bewoners. Het ontwerp 
streeft een ontspannen sfeer na, bewoners 
zouden de ruimte kunnen omarmen als de 
‘voorkamer’ van hun woning.

Het ontwerp is opgebouwd uit drie onder-
delen:
1 Terugbrengen van het doorzicht tussen de 
straatzijde en de binnenplaats 
2 Het realiseren van een totale entreeruim-
te door het creëren van verticale relaties en 
doorzichten, door het maken van sparingen
3 Het invoegen van een volume dat de ont-
sluiting, postkasten, videofooninstallatie, 
bergingen en beheer organiseert.

De beleving van de entreeruimte, wordt 
hoofdzakelijk bepaald door transparantie 
en verder beïnvloed door kleurthema’s in de 
materialisatie van het ingevoegde volume, 
doorgezet in de liftcabine en het trappenhuis. 
Wanden in het  entreegebied worden neu-
traal afgewerkt met geglazuurde tegels die 

Motto: 
traal afgewerkt met geglazuurde tegels die 

Motto: het licht verspreiden. Afhankelijk van con-Motto: het licht verspreiden. Afhankelijk van con-Motto: structieve mogelijkheden kunnen de sparin-Motto: structieve mogelijkheden kunnen de sparin-Motto: 
gen, die de verticale zichtrelaties realiseren, 
worden vergroot. De bergingen in het volume 

Voorkamers
worden vergroot. De bergingen in het volume 

Voorkamersvormen een onderdeel van de totale ruimte, Voorkamersvormen een onderdeel van de totale ruimte, Voorkamersdeze zijn daarom boven niet afgesloten. De Voorkamersdeze zijn daarom boven niet afgesloten. De Voorkamers

bergingen worden verlicht vanuit de entree-
hal. De zichtbaarheid van de entrees aan de 
straatzijde ontstaat door de schaal van een 
houten pui. De pui bestaat uit vier vakken in 
verhouding met de betonnen gevelelemen-
ten. ’s Nacht vormen de hoofdentrees grote 
verlichte vensters in het in kleuren gescha-
keerde gevelbeeld. De ontsluiting wordt 
gecontroleerd met een afsluitbaar tochtpor-
taal. Hier zijn ook de postkasten en de video-
fooninstallatie.

De akoestiek in de ruimte wordt gecontro-
leerd door een akoestisch verlaagd plafond 
en de afwerking met rabatdelen van het 
volume. De trapsegmenten in het trappen-
huis worden aan de onderzijde akoestisch 
afgewerkt in de verschillende kleurthema’s.
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Motto: 
Peperklip 2.0
Ontwerp: 
Harm Timmermans (Shift architecture, Rotterdam)
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Motto: 
Peperklip 2.0

Peperklip 2.0 is een structurele upgrade 
van de Peperklip. De nieuwe versie van het 
gebouw biedt ruimte aan 6 nieuwe (semi-
)commerciële ruimtes die het gebouw en 
haar omgeving reanimeren. Het zijn trans-
parante holtes uit de robuuste massa van de 
Peperklip. Nieuwe toegangen tot de trappen-
huizen van de koppen vormen tevens door-
gangen tussen de straat en het binnenter-
rein van de Peperklip. Nieuwe tuinen voor de 
woningen op de begane grond in de koppen 
leveren een extra meerwaarde op. 

Het sociale probleem in en rondom de 
Peperklip is geen probleem van de archi-
tectuur. Evenmin van de vormgeving van de 
toegangen. Het is juist Weebers robuuste 
staatsarchitectuur die dit gebouw maken tot 
een vitaal stadsblok dat de agenda van soci-
ale woningbouw al bijna 25 jaar waarmaakt. 
Er ligt er een kans tot verbetering bij de 
ingangen en met de markt. Deze opga-
ve dient meer te zijn dan een cosmetische 
interieuropgave. De bestaande ingangen 
bieden de potentie voor een meer structu-
rele ingreep, een upgrade op programma-
tisch, architectonisch en  stedenbouwkundig 
niveau. Door een ruimtelijke reorganisa-
tie van de bestaande toegangen en ber-
gingen wordt ruimte vrijgemaakt voor zes 
(semi-)commerciële ruimtes. Deze ruimtes 
beslaan een volledige beukmaat en zijn dub-
belhoog. De glazen puien in voor- en achter-
gevel garanderen transparantie van straat 

Motto: 
gevel garanderen transparantie van straat 

Motto: naar middengebied en andersom. Hun func-Motto: naar middengebied en andersom. Hun func-Motto: tie animeert de straat alsmede het binnen-Motto: tie animeert de straat alsmede het binnen-Motto: 
terrein en draagt daarmee bij aan de sociale 
veiligheid in en rondom de Peperklip. Velerlei 

Peperklip 2.0
veiligheid in en rondom de Peperklip. Velerlei 

Peperklip 2.0functies komen in aanmerking. De investe-Peperklip 2.0functies komen in aanmerking. De investe-Peperklip 2.0ringskosten zijn aanmerkelijk hoger dan de Peperklip 2.0ringskosten zijn aanmerkelijk hoger dan de Peperklip 2.0

voorgeschreven 600.000 euro. Echter, hier 
staan huuropbrengsten tegenover die de 
extra kosten (over)compenseren. 

Om de ruimtes vrij te maken wordt de toe-
gang tot de trappenhuizen verlegt en worden 
extra bergingen bijgebouwd in het binnen-
gebied. De nieuwe entree is naast toegang 
tevens een transparante doorgang die via 
een diagonaal dwars door het trappenhuis 
loopt. De bijgebouwde bergingen vormen de 
aanleiding om de woningen op de begane 
grond van de koppen te voorzien van kleine 
privé- tuinen in het binnengebied.  

De architectonische uitwerking van de nieu-
we ingangen is terughoudend. Detaillering 
en materiaalkeuze staat in het teken van 
hufter-proofness en transparantie. De (semi) 
commerciële ruimtes worden gelezen als 
uithollingen uit een inerte massa. De enige 
frivoliteit die gepermitteerd wordt vormt de 
diagonale muur. Deze krijgt een signaalkleur 
en geïntegreerde verlichting.



Motto: 
Samenhangen
Ontwerp: 
R. de Jong, J. Eenhuizen en E. Cheung (Rotterdam)
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Motto: 
Samenhangen

SAMENHANGPLEKKEN
Doel van het ontwerp is om het gevoel van 
leefbaarheid en veilheid in en om de Peper-
klip te verbeteren. Onmisbaar bij deze doel-
stelling is betrokkenheid van de bewoners. 
Om deze betrokkenheid van de Peperklipbe-
woners te verlangen is het essentieel om die 
betrokkenheid ook te faciliteren. De wensen 
en ideeën die er leven zullen serieus geno-
men moeten worden. We moeten er letterlijk 
ruimte voor scheppen.

Collectieve ruimte waar niet de vandalis-
tische enkeling de dienst uit maakt, maar 
waar de welwillende meerderheid het voor 
het zeggen heeft. Waar in nauwe samen-
spraak met de beheerders initiatieven ont-
plooid kunnen worden. Waar bewoners de 
ruimte krijgen een bijdrage te leveren aan de 
woonomgeving.

De voormalige open doorgangen zijn hier-
voor de ideale plekken. Een af te sluiten 
ruimte met voorzieningen die aansluiten bij 
datgene wat er leeft. Voortbouwend op de 
reeds aanwezige voorzieningen in de plint 
van het gebouw, doen wij hierbij alvast een 
aantal voorstellen.

- speeltuin (bij de kinderdagopvang
- Multimedia ruimte (bij de videotheek)
- Open werkplaats (als variant op de huidige  
werkplaat boven de bergingen)
- Keuken (o.a. voor bij de barbecues in de 

Motto: 
- Keuken (o.a. voor bij de barbecues in de 

Motto: zomer)Motto: zomer)Motto: - Sportruimte (bij de buitensportvelden)Motto: - Sportruimte (bij de buitensportvelden)Motto: 
Middels een uitgekiend vervolgonderzoek 

Samenhangen
Middels een uitgekiend vervolgonderzoek 

Samenhangenzal gekeken gaan worden welke opties bij Samenhangenzal gekeken gaan worden welke opties bij Samenhangende bewoners en beheerders een kans van Samenhangende bewoners en beheerders een kans van Samenhangen

slagen hebben en welke voorzieningen daar 
vervolgens voor getroffen moeten worden.

DE PORTIEKEN
Met zorgvuldigheid gekozen openingen in 
de muren creëren we een enorme toena-
me van daglicht en van zicht op de plekken 
elders in de Peperklip. De entrees komen 
waar ze horen: in de strook met de trappen 
en de lift. De bestaande verticale glasstrook 
in de gevel duidt dan de nieuwe positie van 
de portiekentree aan. Er stroomt door deze 
ingreep een hoop daglicht de portiek binnen. 
De begane grond trap krijgt een nieuwe plek 
en vormt de overgang tussen portiek en de 
samenhangplek.

Met materialen als profi elglas, kunsthars en 
volkerenpanelen in warme kleuren maken 
we een robuuste en aantrekkelijke ruimte 
met een onderhoudsvriendelijk karakter. De 
Strookvormige verlichtingsarmaturen ver-
breden optisch de portiek benadrukken de 
breedte.



Motto: 
Medialized inbetween
Ontwerp: 
Andreas H. Rindt (OCKENBURGH architectuur en 
bouwkunde, Den Haag)
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Motto: 
Medialized inbetween

1. VISIE OP DE OPGAVE
Taakstelling is beperkt op entrees > onder-
deel van gebouw > onderdeel van steden-
bouwkundige structuur. Entrees zijn 
belangrijkste membraan tussen openbare 
stedenbouwkundige ruimte en  woongebouw 
met de privé-ruimtes woningen. Er is een 
visie voor het geheel nodig.

2. ANALYSE
- toposofi sche analyse, op zoek naar de 
genius loci  
- onderzoek op alle schaalniveaus
- hoofdvorm: groot slingerende blok temid-
den van andere gebouwenmassa’s
- tehuis voor 1500 mensen, 60 nationaliteiten 
in 555 woningen
- buitenzijde: inrichting openbare ruimte 
armoedig en eenzijdig / geen verblijfskwa-
liteit en communicatieve ruimtes / gebouw 
weinig gestructureerd en niet op menselijke 
maat / tegels als harde, koude, autonome en 
ongedifferentieerde schil op prefab beton / 
woningen op begane grond op hoogte van de 
stoep / loggia’s en ramen botsen direct op de 
openbare stedenbouwkundige ruimte, geen 
privacy / bestaande entreepartijen bij por-
tiek- en galerijwoningen te weinig ruimtelij-
ke overgang van openbaar naar semi-open-
baar gebied / kleine, benauwende en koude 
uitstraling
- zuidstrook 4 etages, portiekontsluiting / 
afgescheiden van het water (binnenhaven) 
door straat / gebogen hoofdvorm = prettig

Motto: 
door straat / gebogen hoofdvorm = prettig

Motto: - noordstrook 4 etages, portiekontsluiting / Motto: - noordstrook 4 etages, portiekontsluiting / Motto: doorlopende 500m lange rechte gevelMotto: doorlopende 500m lange rechte gevelMotto: 
- westzijde en oostzijde = ronde koppen, 
7/9 etages, galerijontsluiting, maisonnettes 

Medialized inbetween
7/9 etages, galerijontsluiting, maisonnettes 

Medialized inbetween/ kopgevels bekleed met witte golfplaat en Medialized inbetween/ kopgevels bekleed met witte golfplaat en Medialized inbetweengrijze rand / armoedige uitstraling / geluids-Medialized inbetweengrijze rand / armoedige uitstraling / geluids-Medialized inbetween

probleem door ronde vorm en harde materi-
alisatie van de gevel
- binnenzijde: gelaagde en gedifferenti-
eerde ruimtelijke opbouw door particulie-
re tuinen, bergingen  bij de woningen op de 
begane grond en een collectieve tuin met 
activiteitenpleinen / prettige menselijke sfeer 
/ toegang alleen nog via een opening in de 
hoofdvorm t.p.v. Lodewijk-Pincoffsplein en 
Draaischijf / vroeger bereikbaar door 8 poor-
ten in de koppen, in 1993 afgesloten door 
entrees = geen verbinding binnen/buiten
- entrees koppen: huidige manier van het 
ontsluiten van het gebouw onhandig / inter-
ne doorgangen niet optimaal / overlast van 
hangjongeren / veel vandalisme en vervui-
ling / gevoel van onveiligheid bij bewoners / 
gebruik van tegels op wanden en vloeren = 
monotoon, haard, clean, afstotend, koud en 
steriel > ziekenhuis en gevangenis als asso-
ciatie / overal beveiligingscamera’s 

3. CONCEPT MEDIALIZED INBETWEEN
Alle veranderingen aan de Peperklip en zijn 
omgeving zijn met respect voor de geni-
us loci in het bestaande voorgenomen. Alle 
toegevoegde elementen en materialen zijn 
getoetst op duurzaamheid, veiligheid, van-
daalbestendigheid, onderhoudsvrijheid, 
kosteneffi ciency, energiezuinigheid, mense-
lijkheid en schoonheid.
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Motto: 
Vista 
Ontwerp: 
Joost Mulders en Chris van den Berk (Mulders vandenBerk 
Architecten, Amsterdam) 
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Motto: 
Vista 

 leefbaarheid van de straat en binnentuin.
Door deze zes identieke ingrepen is een 
overzichtelijke entree, een samenhangende 
gevel en een helder plan ontworpen!

De Peperklip is opgezet als een overzich-
telijk en helder woongebouw. Door eerde-
re aanpassingen aan de zes entrees van de 
hoogbouw is het overzicht in deze entrees en 
de samenhang van de gevel aangetast.

Om weer een helder, overzichtelijk en samen-
hangend gebouw te maken is de juiste 
ingreep om terug te gaan naar de oorspron-
kelijke omvang van de entreehal: compact en 
overzichtelijk.

Omdat de originele onderdoorgang reeds 
is dichtgezet wordt de entree-deur aan de 
straatzijde geplaatst; ter plaatse van het 
trappenhuis. Vanaf de straat ontstaat een 
overzichtelijke entree met direct zicht op de 
gehele entreehal, what you see is what you 
get!

Door de entreehal twee lagen hoog te maken 
krijgt het een omvang welke past bij de 
schaal van de peperklip. Daarnaast wordt 
door de hoogte extra overzicht vanuit en naar 
het trappenhuis en lift op de eerste verdie-
ping geboden. De materialisering is robuust 
en delicaat; metallic gekleurde wandtegels 
gecombineerd met zwarte tegelvloeren en 
zwarte akoestische plafonds.

Door het vervallen van de huidige entreehal-
len is er een mogelijkheid om de samenhang 
van de gevel te vergroten; een herken bare 
entree welke samen met het trappen-

Motto: 
entree welke samen met het trappen-

Motto: huis een eenheid vormt. De dichtgezette Motto: huis een eenheid vormt. De dichtgezette Motto: onderdoorgang wordt voorzien van ’Peper-Motto: onderdoorgang wordt voorzien van ’Peper-Motto: 
klip’ gevelpanelen waarbij de achterlig-
gende ruimte geprogrammeerd wordt met 

Vista 
gende ruimte geprogrammeerd wordt met 

Vista een duplex woning welke bijdraagt aan de Vista een duplex woning welke bijdraagt aan de Vista 
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Motto: 
Superlux
Ontwerp: 
Michel Heesen (Delft), Thomas Gillet (Rotterdam) en 
Kobbe Nouwens (Rotterdam)
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Motto: 
Superlux

De nieuwe SuperLux entrees geven de 
Peperklip een nieuwe uitstraling. Een uit-
straling die aansluit bij het hedendaag-
se metropolitaan karakter van de Kop van 
Zuid. De entrees vormen gekleurde bakens. 
Temidden van een overzichtelijk spel van 
refl ectie en aanlichting betreden de bewo-
ners hun Peperklip. Elke entree is herken-
baar aan een eigen kleur. De uitstraling reikt 
verder dan de entree zelf en wordt versterkt 
door haar vorm: een schijnwerper.

De oorspronkelijke gaten in de massa van 
het grote woongebouw worden in ere her-
steld. Door de badkamertegels weg te halen 
en de bergingen naar het binnenhof te ver-
plaatsen ontstaat één grote ruimte. Een gla-
zen pui over de volle breedte van de voor-
gevel zorgt voor transparantie en maakt dat 
alle postkasten in een smalle streep naast 
elkaar geplaatst kunnen worden. Een video-
fooninstallatie met codesysteem maakt een 
groot belbord overbodig. Een schuine wand 
leidt de bewoner naar de lift en laat geen 
ruimte voor troep. De schuine wand wordt 
bekleed met spiegelende staalplaten die 
al vóór binnenkomst laten zien wie er voor 
de lift staat te wachten en de kleur van de 
entree refl ecteren naar de straat. 

Het trappenhuis mondt uit in de in de 
entree uit een aparte deur. De ruimte ach-
ter de schuine wand is gereserveerd voor de 
beheerder. De architectuur van de entree is 

Motto: 
beheerder. De architectuur van de entree is 

Motto: opgebouwd uit primaire vlakken en wordt Motto: opgebouwd uit primaire vlakken en wordt Motto: uitgevoerd in onderhoudsarme materialen, Motto: uitgevoerd in onderhoudsarme materialen, Motto: 
zonder gaten, richels en hoekjes. Gevoelens 
van onveiligheid worden tegengegaan door 

Superlux
van onveiligheid worden tegengegaan door 

Superluxoverzicht, het ontbreken van dode hoeken.Superluxoverzicht, het ontbreken van dode hoeken.Superlux

Goede verlichting versterkt dit. De verlichting 
heeft een aparte tijdschakelaar, onafhanke-
lijk van de straatverlichting, en bestaat uit 
TL-armaturen opgenomen in de spiegelwand 
en eventueel aangevuld met grondspots. Het 
psychologische effect van de spiegel tempert 
vernielzucht: de potentiële vandaal wordt let-
terlijk een spiegel voor gehouden.

De SuperLux entrees kunnen aanleiding vor-
men om de aanliggende openbare ruimte 
eveneens te herinrichten: de entrees kunnen 
naar buiten toe worden verlengd als zebra-
paden, vlonders naar het water of lichtvlek-
ken op het Lodewijk Pincoffsplein. Alleen de 
afwijkende entree aan de noordkant van de 
Draaischijfkop blijft in oorspronkelijke staat 
behouden. Met een subtiele verlichting kan 
deze entree een baken op het binnenhof zijn. 
SuperLux geeft de Peperklip een uitstraling 
die past bij dit ongewone woongebouw: een 
zinderende, metropolitane uitstraling.
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Motto: 
Reflecting (on) the 
Peperklip
Ontwerp: 
Tom Cortoos (Antwerpen)



70 / TOELICHTING 

Motto: 
Reflecting (on) the 
Peperklip

De kleuren en de vorm van de Peperklip zijn 
heel apart en specifi ek. Samen bepalen ze 
in grote mate de verschijningsvorm van het 
beroemde gebouw. Ze worden nu in de nieu-
we entrees opgenomen en door de nieuwe 
entrees versterkt en benadrukt. Er wor-
den geen nieuwe elementen toege voegd, er 
wordt alleen maar een aantal eigenschappen 
van het bestaande gebouw benadrukt, bloot-
gelegd, versterkt en gebruikt. De nieuwe 
entrees omkaderen als het ware het gebouw 
met zijn sprekende kleuren en vormen.

De bergingen die bij een eerste renovatie in 
de entrees geplaatst zijn moeten er weer 
uit. Dit is de enige manier om de door Carel 
Weeber beoogde openheid en transparan-
tie terug te winnen. Voor deze bergingen zijn 
verschillende nieuwe locaties bedenkbaar; 
in een nieuw volume naast het gebouw, op 
het gelijkvloers naast de andere bergingen 
van de koppen of in de rij met de andere bui-
tenbergingen. De werkkast beheer wordt 
geplaatst tussen de bergingen meteen naast 
de entree gelegen, en is bereikbaar via een 
deur vanuit de lifthal.

De visuele relatie tussen de binnen- en bui-
tenkant van het gebouw (voor zover daarvan 
sprake kan zijn) wordt vergroot door de toe-

Motto: 
sprake kan zijn) wordt vergroot door de toe-

Motto: passing van de spiegels. De weinig zicht-Motto: passing van de spiegels. De weinig zicht-Motto: bare zones middenin de koppen worden nu Motto: bare zones middenin de koppen worden nu Motto: 
ook vanaf de straatkant al zichtbaar. Door de 
dubbele refl ectie is het bij momenten alsof je 

Reflecting (on) the 
dubbele refl ectie is het bij momenten alsof je 

Reflecting (on) the dwars door het gebouw heen kan kijken en Reflecting (on) the dwars door het gebouw heen kan kijken en Reflecting (on) the de wanden verdwijnen.Reflecting (on) the de wanden verdwijnen.Reflecting (on) the 
De brievenbussen en bellentableau wor-

Peperklip
De brievenbussen en bellentableau wor-

Peperklipden in de spiegelwanden opgenomen. Deze Peperklipden in de spiegelwanden opgenomen. Deze Peperklipopstelling garandeert een volledig onbe-Peperklipopstelling garandeert een volledig onbe-Peperklip

lemmerd doorzicht. De volledig beglaasde 
pui langs de straatkant wordt wat achteruit 
geplaatst om de brievenbussen en het bel-
lentableau bereikbaar te maken. De spiegel-
wand zorgt voor een perfect overzicht op wat 
er zich achter de hoeken bevindt.

De doorlopende zwarte vloer en het volledig 
lichtgevende spanplafond zorgen voor con-
tinuïteit en overzicht in de entree- en lifthal. 
De twee doorgangen van de entreehal naar 
de lifthal zijn scherpe cut-outs uit het gere-
fl ecteerde beeld. Ze markeren zo duide-
lijk de overgang tussen beide ruimtes. In de 
lifthal wordt de huidige muurbekleding met 
eenvoudige witte betegeling voortgezet. De 
liftdeuren worden afgewerkt in een witte lak-
verf. Alle gebruikte materialen zijn dus mede 
geselecteerd op hun onderhoudsvriendelijk- 
en vandaalbestendigheid.
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Motto: 
Zien en gezien worden
Ontwerp: 
Sabine Meeks (Urmond)
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Motto: 
Zien en gezien worden

Metamorfose van de zes entrees van de 
Peperklip te Rotterdam

In het ontwerp staat het thema zien en 
gezien worden centraal. In het entreegedeel-
te worden alle belemmerende zichtelemen-
ten verwijderd, ook de bergingen krijgen een 
nieuwe positie. Het trappenhuis wordt veel 
lichter omdat de trap wordt vervangen.

De vernieuwde entrees zijn door de iets 
terug liggende glazen gevel en de vooruit-
springende trappenhal zeer herkenbaar in 
het straatbeeld. Door de terugliggende gla-
zen gevel kunnen de brievenbussen bin-
nen het bestaande volume worden geïnte-
greerd! Door de grote kozijnverdeling komt 
de entreegevel heel rustig over. De glazen 
puien bieden zicht op de entreehal, bergin-
gen en binnenplaats aan de achterzijde van 
het gebouw. Hierdoor wordt het veiligheids-
gevoel vergroot.

De droge blusleiding, brievenbussen, bel en 
videofooninstallatie en prullenbakken zijn 
compact verwerkt in een houten element, 
dat zich aan de rechterkant van de entree 
bevindt.

De bergingen hebben een aparte toegangs-
deur en staan visueel in contact met de 
entree hal en de buitenruimten. Vanaf de 
straatzijde heeft men zicht op de entree hal, 
bergingen en binnenplaats. Door middel van 

Motto: 
bergingen en binnenplaats. Door middel van 

Motto: de lampen worden deze ruimten één grote Motto: de lampen worden deze ruimten één grote Motto: ruimte.Motto: ruimte.Motto: 
In de totale entreeruimte valt nu maximaal 

Zien en gezien worden
In de totale entreeruimte valt nu maximaal 

Zien en gezien wordenlicht binnen doordat het licht uit de ach-Zien en gezien wordenlicht binnen doordat het licht uit de ach-Zien en gezien wordentergevel ook de entreehal kan bereiken. De Zien en gezien wordentergevel ook de entreehal kan bereiken. De Zien en gezien worden

entreedeur is van buiten gesloten en via een 
sleutel of bel toegankelijk. De ontworpen 
entree is ruimtelijk maar nodigt door middel 
van effectief ruimtegebruik niet uit tot het 
achterlaten van spullen. In de entreehal is 
een trap naar de eerste verdieping geplaatst. 
Door deze trap deze markante plaats te 
geven is altijd duidelijk te zien wie naar bin-
nengaat. Tevens is daardoor de trap voor de 
lift op de begane grond weg, waardoor er van 
buiten uit direct zicht is op de mensen die de 
lift nemen.

De bestaande trappen hielden veel licht 
tegen. Vanaf de eerste verdiepingen zijn 
nieuwe rechte steektrappen geplaatst, waar-
door het licht meer de trappenhal in valt. 
Tevens zijn de mensen op de trappen te zien 
en zien de mensen op de trap wat er op de 
straat gebeurt.

Door de toepassing van regliet komt er wel 
licht binnen, maar is er geen zicht op de 
naastgelegen woningen. Het glas is speciaal 
sterk vandaalbestendig veiligheidsglas. Het 
houten element is gemaakt van duurzaam 
Azobe, een sterke onderhoudsvrije hout-
soort. De kleur straalt veel warmte uit. De 
muren worden mint groen gekaleid. Kaleien 
is minder kostbaar en is dan ook niet zo duur 
in het onderhoud.  Het ontwerp biedt van 
buiten controle op de binnenruimte en van 
binnen controle op de buitenruimte. Hierdoor 
zullen de problemen van hangjongeren, van-
dalisme en vervuiling drastisch verminderen.



Motto: 
Peperklip Unwind
Ontwerp: 
Cas Nagtzaam (Rotterdam)
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Motto: 
Peperklip Unwind

Het ontwerpvoorstel ‘Peperklip unwind’ slaat 
drie vliegen in één klap. Het geeft antwoord 
op de problematiek van de leefsfeer in en 
rond het woongebouw. Het sluit bij het Pact 
op Zuid, het gemeentelijke initiatief dat als 
doel heeft de achterstanden op Rotterdam-
Zuid in te lopen en er het negatieve migratie-
proces te stoppen. Én het past in het project 
Kansenzones, dat is opgezet om het vesti-
gingsklimaat voor ondernemers in gebie-
den die als Kansenzone zijn aangewezen, te 
versterken. Kansenzones zijn onder andere 
delen van Feijenoord en Charlois. Onderne-
mers in deze gebieden kunnen aanspraak 
maken op 50 procent investeringspremie en 
krijgen zeggenschap over de besteding van 
OZB-geld dat in hun wijk geïnd wordt.

HERKENBAAR EN UITNODIGEND
De naam ‘Peperklip unwind’ verwijst naar 
het beoogde effect op de leefsfeer én naar 
de gekozen oplossing in de vormgeving. Het 
ontwerpvoorstel maakt de entrees van het 
gebouw van veraf herkenbaar door lusvormi-
ge volumes die doen denken aan een uitge-
vouwen paperclip. Deze uitgevouwen paper-
clips heten bewoners en bezoekers van de 
Peperklip welkom. Ook zijn alle functionele 
onderdelen van een entree erin opgenomen. 
Elke entree krijgt een eigen kleur. De gevels 
zijn optimaal transparant gehouden om het 
gevoel van veiligheid te vergroten. Vanaf de 
straat is het binnenterrein van de Peperklip 
zichtbaar gemaakt, net zoals in de oorspron-

Motto: 
zichtbaar gemaakt, net zoals in de oorspron-

Motto: kelijke situatie het geval was.Motto: kelijke situatie het geval was.Motto: 
UITWERKING VAN HET PLAN
De fysieke toegangen in de gevel zijn ver-

Peperklip Unwind
De fysieke toegangen in de gevel zijn ver-

Peperklip Unwindbreed, waardoor de entrees transparanter Peperklip Unwindbreed, waardoor de entrees transparanter Peperklip Unwindogen. Ze zijn omkaderd door een lusvormig Peperklip Unwindogen. Ze zijn omkaderd door een lusvormig Peperklip Unwind

volume dat buiten de rooilijn van het gebouw 
treedt en haaks op het gebouw een poort 
vormt. Deze poorten zijn van veraf herken-
baar en zijn ieder door een eigen kleur te 
onderscheiden van de andere entrees. Aan 
het binnenterrein eindigen de volumes als 
een trap die naar de kantoorruimten lei-
den. Tussen de lusvormige volumes zijn de 
entreepuien uitgevoerd in glas. De brieven-
bussen, deurbellen en belettering zijn in de 
volumes opgenomen. Boven de bergingen in 
de entrees zijn kleine bedrijfsruimten opge-
nomen die worden ontsloten door trappen 
aan het binnenterrein. De huidige werkkast 
is in het ontwerpvoorstel verplaatst naar 
de lift- en traphal. Dat geeft de entrees een 
transparant karakter, dat lijkt op het karak-
ter van het oorspronkelijke ontwerp. Met 
deze ingreep ontstaat vanaf de straat een 
zicht- en looprelatie met het binnenterrein. 
De entrees zijn uitgevoerd in stevige, stoere 
materialen. Zo is voor de lusvormige volu-
mes gekozen voor gepoedercoat staal, een 
slijtvast en onderhoudsvriendelijk materiaal. 
Voor de vloeren van de entrees is gekozen 
voor industriële gietvloeren. De wanden wor-
den voorzien van wit tegelwerk. De liftdeuren 
houden hun stevige roestvrijstalen bekleding. 
De puien en de buitendeuren zijn opgebouwd 
uit aluminium profi elen met isolatieglas.
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Motto: 
You are here
Ontwerp: 
Daniela Bergmann (Rotterdam)
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Motto: 
You are here

Het ontwerp bestaat hoofdzakelijk uit een 
object – de lichtpijl. Hij loopt door de hele 
L-vormige ontsluitingszone van trappen-
huis en entreehal. Op de tweede verdieping 
van het trappenhuis gaat hij naar buiten en 
draait om 180° en prikt bij de entree weer 
naar binnen. Buiten vormt hij een luifel en 
binnen wijst hij op de doorgang naar het 
trappenhuis en de lift. De pijl en de ontslui-
ting vormen samen een denkbeeldig kring-
loop. De entree is niet alleen meer ontslui-
ting, maar bestemming. Dat wordt ook in de 
vergrote entreehal en de bank, die rondom 
loopt, duidelijk.

De Lichtpijl bestaat uit LEDs, die in de vorm 
van gloeilampen samengevoegd zijn. De 
massa van de gloeilampen draagt bij aan 
een visuele dichtheid. LEDs zijn bijna onder-
houdsvrij en energiezuinig. Het is mogelijk 
ze vloeiend aan te sturen, om talloze licht-
variaties te creëren. Naast de gloeilampen 
zijn er ook microfonen geïnstalleerd. Het 
geluid wordt afhankelijk van de sterkte naar 
hard of zacht licht vertaalt. De installatie laat 
via de lichteffecten buiten zien, wat binnen 
gebeurt. Dat geeft een dubbel veilig gevoel. 
De ophanging van de gloeilampen is in elk 
van de drie delen anders. In de trappenhui-
zen zijn ze aan rails bevestigd, buiten zitten 
ze onder de luifel en in de entreehal hangen 
ze aan kabels van het plafond.

Ernaast wordt een groot onderhoud in allen 

Motto: 
Ernaast wordt een groot onderhoud in allen 

Motto: entrees doorgevoerd: nieuwe vloerafwerking, Motto: entrees doorgevoerd: nieuwe vloerafwerking, Motto: schilderwerk, nieuwe liftdeuren en liftcabi-Motto: schilderwerk, nieuwe liftdeuren en liftcabi-Motto: 
nes, nieuwe brievenbussen en deurbellen. 
Om zo veel mogelijk doorzicht toe te laten is 

You are here
Om zo veel mogelijk doorzicht toe te laten is 

You are herede gevel bij de entreehal vernieuwd. De wan-You are herede gevel bij de entreehal vernieuwd. De wan-You are hereden in de entreehal en in de trappen huizen You are hereden in de entreehal en in de trappen huizen You are here

(boven de tegels) zijn per entree van een 
ander kleur voorzien om identiteit te creëren.
De afwijkende entree is op dezelfde manier 
behandeld, behalve dat de entreehal door 
een buitenruimte vervangen is.
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Motto: 
ZichtdoorZichtoverZicht
Ontwerp:
Herman van Berkum (MArch, Goirle), Karin Hendriks 
en Luuk Westerhof (AREC Architecten & Ingenieurs BV, 
Goirle)
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Motto: 
ZichtdoorZichtoverZicht

INLEIDING
De Peperklip is een gebouw dat erg veel 
in het nieuws is geweest, helaas vooral in 
negatieve zin. Hier is de laatste tijd ech-
ter verandering in aan het komen. Door de 
aanstelling van de fl oormanager is de kwa-
liteit van wonen in de Peperklip erg voor-
uit gegaan. De entrees van de Peperklip zijn 
echter niet geschikt voor de huidige kwaliteit 
van wonen. Hierom is deze prijsvraag uitge-
schreven en de oplossing voor de entrees ligt 
hier voor u.

CONCLUSIE ANALYSE EN OPLOSSINGEN
De problemen die bij de entrees van de 
Peperklip spelen zijn vandalisme, vervuiling 
en onveiligheid. Volgens ons komt dit gro-
tendeels doordat er te weinig zicht van bui-
ten naar binnen is en er donkere hoeken zijn. 
De oplossing is dan ook om meer zicht van 
buiten naar binnen te creëren, waardoor er 
meer sociale controle is en er geen donkere 
hoeken meer ontstaan. De entrees zijn hier-
naast te benauwend, klein en onoverzichte-
lijk. De oplossing hiervoor is om de entrees 
te vergroten en meer ruimte te geven te 
geven aan de postkamer.

HET ONTWERP
Om meer zicht naar binnen te krijgen wor-
den de postkasten over een grotere lengte 
verspreid waardoor er meer ruimte ontstaat 
om glas te plaatsen. Hiernaast wordt er uit-
gebreid richting straatkant waardoor de gla-

Motto: 
gebreid richting straatkant waardoor de gla-

Motto: zen zijpanelen extra zicht mogelijk maken Motto: zen zijpanelen extra zicht mogelijk maken Motto: door de gevel. Door de trappen aan te pak-Motto: door de gevel. Door de trappen aan te pak-Motto: 
ken kunnen de donkere hoeken in de traphal 
tot het verleden behoren. Er komen stalen 

ZichtdoorZichtoverZicht
tot het verleden behoren. Er komen stalen 

ZichtdoorZichtoverZichttrappen die zo min mogelijk een belem-ZichtdoorZichtoverZichttrappen die zo min mogelijk een belem-ZichtdoorZichtoverZichtmering vormen om het licht naar binnen te ZichtdoorZichtoverZichtmering vormen om het licht naar binnen te ZichtdoorZichtoverZicht

laten vallen. Ook zal de achtergevel zoveel 
mogelijk transparant worden gemaakt zodat 
vanaf beide zijden licht in de entree valt. 
De bestaande bergingen blijven behouden. 
Ze worden als een blok in de verder geheel 
open kijkdoos gezien en het blok zal een ver-
vreemdende werking hebben op de ruimte. 
Dit wordt gedaan door schuine belijningen 
in de afwerking aan te brengen en door een 
aantal hoekpunten net iets omhoog te trek-
ken. Doordat de ruimte groter wordt en alles 
behalve het blok van de bergingen als een 
geheel wordt gezien zal er meer overzicht 
ontstaan in de ruimte. 

ONTWERP RESTERENDE ENTREE
De resterende entree wordt met hetzelfde 
principe opgezet als de vijf andere entrees. 
Er zijn hier echter geen bergingen waardoor 
alleen de uitbreiding met de verspreiding van 
de postkasten over een grotere ruimte toe-
gepast wordt.
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Motto: 
Su-per-klip
Ontwerp: 
Bianca van der Weg-Luiten, Peter van Swieten en 
Machiel Wagenaar (Leiden)
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Motto: 
Su-per-klip

PROGRAMMA VAN EISEN
Voor de aanpassing van de entree’s in de 
Peperklip zijn herkenbaarheid, veiligheid en 
transparantie opgegeven als de belangrijkste 
uitgangspunten. Dat vertaalt zich in door-
zicht, heldere indeling en een route zonder 
doodlopende einden. Dat alles moet ook pas-
sen in de uitstraling van de Peperklip

WIJZIGING OORSPRONKELIJKE SITUATIE
Vanuit de oorspronkelijke open onderdoor-
gangen in het gebouw waren vroeger de 
entree’s met lift en trappenhuis via de zij-
kant bereikbaar. Door het dicht bouwen van 
de onderdoorgangen is de transparantie en 
duidelijke structuur verdwenen. Dat blijkt 
wel het meest uit de schuine wand in de hal 
die geforceerd moet sturen naar lift en trap-
penhuis. Een groot deel van de ruimte in de 
vroegere onderdoorgangen is in deze wijzi-
ging ongebruikt. De eerste verdieping boven 
de bergingen is immers leeg.

ENTREE VERPLAATSEN
Door de entree zelf om te zetten naar de 
trappenhuisgevel komt de voordeur op een 
voor de hand liggende positie. Dat blijkt heel 
goed mogelijk door de trappen naar de eer-
ste en tweede verdieping achter in te situe-
ren. Deze nieuwe trappen worden open uit-
gevoerd zodat geen dode hoek achter de trap 
ontstaat.
De entree krijgt met deze ingreep ook een 
fl inke hoogte en wordt dan zeer herkenbaar. 

Motto: 
fl inke hoogte en wordt dan zeer herkenbaar. 

Motto: Een nieuw bellentableau naast deze voor-Motto: Een nieuw bellentableau naast deze voor-Motto: deur schept meer ruimte voor de postbussen Motto: deur schept meer ruimte voor de postbussen Motto: 
die daardoor minder breed worden en dus 
minder daglicht wegnemen.

Su-per-klip
minder daglicht wegnemen.

Su-per-klip

Met het verplaatsen van de werkkast is door-
zicht door de entree te realiseren en kunnen 
de bestaande bergingen worden gehand-
haafd.

WERKKAST KLEINER
De werkkast mag volgens het program-
ma met de gevraagde 2 m2 een stuk klei-
ner worden dan nu het geval is. Het voor-
stel is deze kast op te nemen als een aantal 
ondiepe kasten tegen de achterwand van de 
bestaande bergingen. De hal aan deze zijde 
wordt daarmee zo breed dat het plaatsen van 
fi etsen en kinderwagens in dit deel niet aan-
trekkelijk is.

RUIMTE EERSTE VERDIEPING
De ruimte op de eerste verdieping boven 
de bergingen is, onbegrijpelijk, nu geheel 
ongebruikt. Zonde! Door het aanbrengen 
van een nieuwe vloer en gevelelementen als 
bestaand in voor- en achtergevel wordt het 
mogelijk deze ruimte voor gemeenschappe-
lijke doelen of als extra woning in te richten. 
Naar onze mening moet dat budget neutraal 
kunnen zodat de kosten voor dit deel zijn 
verrekend met een geschatte opbrengst voor 
deze ruimte.



Motto: 
de Paperclip
Ontwerp: 
Stefan R. Schoonderbeek (Soest) en Pepijn Bakker 
(Rotterdam)
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Motto: 
de Paperclip

CENTRAAL IDEE
“De Paperclip” verbindt in één beweging 
het innerlijk van de Peperklip met de straat. 
De structuur is als een meubelstuk, zowel 
onderdeel van het interieur als de openbare 
ruimte.

DUIDELIJKE ENTREES
Omdat de entreestructuren uit het gevelvlak 
komen, krijgen de koppen van het gebouw 
(weer) duidelijke entrees. Tegelijkertijd wor-
den de entrees versmald tot de helft van de 
huidige breedte, zodat ze het karakter van 
het gebouw als geheel niet aantasten.

MAXIMALE TRANSPARANTIE
Dankzij de verplaatsing van de brievenbus-
sen naar buiten en de toepassing van struc-
tural glazing ontstaat een maximale trans-
parantie van buiten naar binnen. Omdat de 
doorgang tussen entreehal en trappenhuis 
wordt verbreed zet deze transparantie zich 
verder naar binnen door.

ALLES IS VERLICHT
In het donker veranderen de entrees en hun 
directe omgeving in velden van licht. Zo zijn 
de entrees en hun omgeving ook ‘s avonds 
veilig en is de plek onaantrekkelijk voor 
hangjeugd. Ook de achterkant van de brie-
venbussen is verlicht vanwege het fotoven-
ster (meer hierover onder “Identiteit & diver-
siteit”).

VANDALISME BESTENDIGMotto: VANDALISME BESTENDIGMotto: De entreestructuur wordt gestort in beton Motto: De entreestructuur wordt gestort in beton Motto: 
en vervolgens afgewerkt met een laat polyu-
rethaan. Hierdoor is het object stootvast en 

de Paperclip
rethaan. Hierdoor is het object stootvast en 

de Paperclipgemakkelijk te reinigen. Lichtbakken, brie-de Paperclipgemakkelijk te reinigen. Lichtbakken, brie-de Paperclipvenbussen en camera’s zijn verzonken in de Paperclipvenbussen en camera’s zijn verzonken in de Paperclip

het betonvolume en daarom vandalisme-
bestendig.

IDENTITEIT & HERKENBAARHEID
De entrees worden uitgevoerd in verschil-
lende kleuren en bekistingspatronen. Zo 
blijft elke entree herkenbaar. Om de entree 
te laten aansluiten op de identiteit van de 
bewoners zijn per entree twee grote foto-
vensters opgenomen, die de komende jaren 
worden gevuld met het resultaat van fotopro-
jecten. In de begroting is rekening gehou-
den met de kosten voor fotoprojecten voor de 
komende tien jaar. De fotovensters dragen ‘s 
nachts bij aan de verlichting en dus de vei-
ligheid.

DE AFWIJKENDE ENTREE
De entreestructuur is variabel en daarom is 
zij ook geschikt voor de afwijkende entree. 
Vanwege de hoeveelheid ruimte is de toe-
voeging van bankjes met uitzicht op de 
speelplaats en kiss & ride rotonde moge-
lijk. Bestaande (verouderde) bankjes kunnen 
hiermee worden vervangen.

TRAPPEN EN LIFTEN
De trappenhuizen, overlopen en liftschach-
ten functioneren momenteel uitstekend en 
krijgen daarom een tweede jeugd met onder 
andere nieuwe stuclagen en vloerafwerking. 
De hekwerken in de trappenhuizen vervan-
gen door chemisch geharde glazen balustra-
des. Deze zijn mooi, maar toch stootvast.



Motto: 
Sfinx
Ontwerp: 
A. van der Wilt (Rotterdam) en Joep Klabbers 
(Rotterdam)
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Motto: 
Sfinx

VISIE
Waar het oorspronkelijke ontwerp voor de 
Peperklip open doorgangen naar het bin-
nenterrein kende, is de huidige situatie 
een dichtgetimmerde, hufterproof oplos-
sing, defensief ontworpen op een paar rotte 
appels die het voor alle anderen verstieren. 
Ook in ruimtelijke zin.
Dit voorstel wil de oorspronkelijke visuele 
relatie tussen de binnen- en de buitenkant 
van de Peperklip herstellen. Een rood bete-
geld meubel ligt als een sfi nx in de opening. 
Het bevat postbussen, bergingen en een 
werkkast. Het meubel is zo gevormd dat de 
route van buiten naar de lift en trap en vice 
versa zicht baar is en begeleid wordt. De sfi nx 
is bekleed met rode tegels en vormt een dui-
delijk herkenningspunt samen met de rode 
tegels, die in de gevel ter plaatse van de 
entrees in de gevelelementen zijn toegepast.
Transparante hekwerken sluiten de poort 
af voor onbevoegden, maar laten de poor-
ten visueel zo veel mogelijk open. Het losse 
volume van de sfi nx en de hekwerken zorgen 
dat de maat van de oorspronkelijke poort 
weer afl eesbaar wordt.

TOELICHTING
Om de zichtlijnen van en naar de lift niet te 
belemmeren zijn de postbussen opgenomen 
in het meubel. Via een deur kan de postbe-
zorger toegang krijgen tot een nis waar de 
postbussen toegankelijk zijn. Deze deur is 
voorzien van een tijdslot en is alleen overdag 

Motto: 
voorzien van een tijdslot en is alleen overdag 

Motto: geopend. Vanuit de entreehal zijn de post-Motto: geopend. Vanuit de entreehal zijn de post-Motto: bussen voor de bewoners toegankelijk. Het Motto: bussen voor de bewoners toegankelijk. Het Motto: 
bellentableau vormt een integraal onderdeel 
met de postbussen en steekt door het hek 

Sfinx
met de postbussen en steekt door het hek 

Sfinxnaar buiten.Sfinxnaar buiten.SfinxDe materialisatie en kleuren van de ingreep SfinxDe materialisatie en kleuren van de ingreep Sfinx

komen voort uit de materialen en kleuren uit 
het oorspron kelijk ontwerp van de Peperklip. 
Tevens zijn de gekozen materialen vandaal-
bestendig, duurzaam en makkelijk in onder-
houd. Het hekwerk van de poort kan niet 
breken en heeft geen hinderlijke spiegeling 
zoals glas. Daardoor blijft de entreehal (ook 
letterlijk) open en transparant. Naast de rode 
tegels van de sfi nx worden de wanden en 
vloer van de entreehal en de bestaande lift-
/trappenhallen bekleed met nieuwe tegels in 
een lichte kleur.
Tevens stellen we voor om de traphekwerken 
te vervangen door nieuwe die meer aanslui-
ting zoeken bij de ingreep in de entreehal.
Door de ingreep in de entreehal en de voor-
gestelde materialen ontstaat er een fraaie, 
herkenbare en plezierige entree naar de 
woningen, die recht doet aan de Peperklip en 
aan zijn bewoners.

KANTTEKENINGEN
We hebben deze prijsvraag opgevat als 
een zeer interessante studie naar de 
(on)mogelijkheden van de entrees van de 
Peperklip. Gezien de grote hoeveelheid 
gevraagd materiaal en complexiteit hebben 
we ons beperkt tot de vijf standaardentrees 
(zie ook elementenbegroting).
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Motto: 
Samen Wonen

De bestaande entrees zijn te groot en de 
route naar de lift en trappenhuis is niet 
rechtstreeks. Door het verwijderen van de 
trap en het bijbehorende bordes naar de 
eerste verdieping is een nieuwe ingang ont-
staan die direct toegang geeft en overzicht 
biedt op wat de gebruiker te wachten staat. 
Er is een sluis bij de toegang gemaakt waar-
door de brievenbussen gemakkelijk door 
de postbode te bereiken zijn. Wanneer men 
verder het pand wilt betreden heeft men 
een sleutel nodig van de toegangsdeur. De 
ruimte van de oude entree kan nu worden 
gebruikt voor de bewoners zelf. Door het in 
gebruik nemen hiervan als verblijfsruimte 
ontstaat er toezicht op het nieuwe entree-
gebied.

Het idee is de bestaande entree te verplaat-
sen naar het naastgelegen trappenhuis. Het 
verwijderen van de trap naar de eerste ver-
dieping en het daarbij behorende tussenbor-
ders maakt de weg vrij om rechtstreeks de 
lift te betreden. Dezelfde situatie heeft zich 
immers al bewezen ter plaatse van de kleine 
trappenhuizen van het gebouw de Peperklip. 
Door een gedeelte van de eerste verdie-
pingsvloer te verwijderen ontstaat er ruimte 
voor de trap naar de eerste verdieping. Om 
de constructie licht te houden is de gehele 
overspanning van de vloer verwijderd. Een 
lichte stalen loopbrug wordt nu gedragen 
door twee zelfdragende stalen profi elen wel-
ke de insnede begrenzen. Deze ruimte van 

Motto: 
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Motto: de oude entree kan nu een nieuwe bestem-Motto: de oude entree kan nu een nieuwe bestem-Motto: ming krijgen. Dit zou bijvoorbeeld door de Motto: ming krijgen. Dit zou bijvoorbeeld door de Motto: 
bewoners zelf beheerd kunnen worden voor 
het geven van een fuif, het delen van per-

Samen Wonen
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goede buurt is veelal  beter dan een verre 
vriend. Verder kan het gebruikt worden voor 
multifunctionele gebedruimte, na school-
se kinderopvang of door de bewoners zelf 
gegeven (kook)cursussen. 

De entree op de kop heeft een afwijkend 
principe. Toch is deze hetzelfde behandeld 
als de vijf andere. Juist door het idee ook 
hier door te voeren is er een ruimte ontstaan 
ter grootte van een eengezinswoning – de 
ruimte is immers twee verdiepingen hoog. 
Deze ruimte heeft met name door zijn lig-
ging veel potentie. Hetzelfde concept als het 
hergebruiken van de oude entree kan hier 
worden toegepast. Het hergebruiken van de 
oude entrees zorgt niet alleen voor het leuke 
extra maar fungeert ook als een baken van 
toezicht op de entrees. Eventueel kan de 
ruimte boven de berging in een latere fase 
betrokken worden bij de bewonersruimte.

Voor het goed schoon te kunnen houden 
van de vloer en deze als een geheel beeld te 
laten ervaren is er gekozen voor een strakke 
vloeivloer. Deze vloer geldt als een geza-
menlijk project voor de bewoners. Het idee 
is de bewoners hier een gezamenlijke ont-
werp voor te laten maken. De kleuren zullen 
de sfeer van de ruimte verbeteren. De vloer 
van de lift behoort hier ook bij.
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Matrix
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UITGANGSPUNTEN:
- Entrees niet zien als ‘incidenten’ in het 
 rigide schema van de Peperklip, maar 
 zoeken naar een symbiose tussen oud en 
nieuw
- het nieuwe ontwerp respecteert de (uit-
straling van) bestaande Peperklip
- de entrees worden zo transparant mogelijk
- bergingen en overige ruimtes die terug-
geplaatst worden, dienen geïntegreerd te 
worden in de hoofdvorm van de Peperklip

De achterliggende idee van dit concept komt 
voort uit het consequent doorzetten van het 
schema met de gevelelementen ter plaat-
se van de entrees. Om te voorkomen dat er 
een zeer gesloten gevel ontstaat, is er een 
oplossing gevonden in de negativering van 
de bestaande beeldtaal, de contravorm. Het 
betegelde gevelelement met opening wordt 
een vlak waaromheen het glas ‘wegvloeit’. 
Hierdoor blijven de entrees transparant en 
kan tegelijkertijd het bestaande ritme van 
de gevelelementen worden doorgezet. Dit 
ontkennen van de fysieke aanwezigheid van 
de architectuur wordt opnieuw toegepast op 
het vlak zelf. De inversie van het betegelde 
vlak vormt een raster waardoor de entrees 
nog transparanter worden. De vierkante ras-
ters worden per entree met een andere kleur 
aangelicht, om zo aan elke entree een ande-
re identiteit toe te kennen.

De continuïteit van oud en nieuw ontstaat 

Motto: 
De continuïteit van oud en nieuw ontstaat 

Motto: niet door een fysieke samenhang, maar door Motto: niet door een fysieke samenhang, maar door Motto: een ‘ontmaterialisering’ van het karakte-Motto: een ‘ontmaterialisering’ van het karakte-Motto: 
ristieke rigide schema van de Peperklip. 
 Hierdoor smelten de oude en de nieu-

Matrix
 Hierdoor smelten de oude en de nieu-

Matrixwe gevel samen, en tegelijkertijd blijft de Matrixwe gevel samen, en tegelijkertijd blijft de Matrix ‘functiestoornis’ in de gevel afl eesbaar. Matrix ‘functiestoornis’ in de gevel afl eesbaar. Matrix

De nieuwe entrees vertellen het verhaal 
van de Peperklip verder.

Bij de herinrichting van de entreehallen 
was het uitgangspunt transparantie. Door 
de inhoud van de entreehallen compleet 
te wissen ontstaat er een leegte die door-
zicht biedt. Deze ruimte kan gebruikt wor-
den als ontmoetingsruimte die bijvoorbeeld 
naar gelang de leefstijlen van de bewoners, 
ingevuld kan worden. Deze ‘woonkamers’ 
kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
samenwerkingsprojecten met bewoners.

De huidige bergingen verdwijnen uit de 
hal en worden aan de buitenzijde van het 
gebouw in de totaalvorm opgenomen. De 
extra hoogte van de entreehal wordt benut 
om hier de werkkast in te hangen. De entree 
wordt omgevormd tot een etalage waarin 
het voor de jeugd niet aantrekkelijk is om 
te hangen.
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Rocky I II III IV V VI

IDEE – CONCEPT – VISIE
‘Achter iedere hoek loert een stuk stront! Erin 
trappen of ertegen trappen - ik heb geen ande-
re keuze …’ [Rocky The Film 1977] re keuze …’ [Rocky The Film 1977] re keuze …’
Een prijsvraag als deze gaat ver uit boven 
de transformatie van bestaande architec-
tuur. Zij stelt de vraag: Kan een ontwerp met 
minimale middelen en ressourcen het gevoel 
van zekerheid en de veiligheid in het gebouw 
verhogen? Het ontwerp Rocky I II III IV V VI 
baseert zijn antwoord op de analyse van 
4 kernprobleembereiken: (1) onzekerheid, 
(2) vandalisme, (3) esthetica en (4) ruimte-
gebruik. Het resultaat toont dat gevaar en 
verwoesting, van mensen uitgaand, vooral 
ontstaan omdat donkerheid en claustrofo-
bische engtes de ingangen karakteriseren 
en ruimte voor angst en agressie bieden. 
De actuele architectuur ontzegt de bewo-
ners vrij in- en uitzicht, ze ommuurt nega-
tieve gevoelens en versterkt ze. Deze bij-
zonder sterke mens-gebouw-wisselwerking 
drukt haar stempel op de huidige toestand 
van de Peperklip-ingangen en zal dat altijd 
blijven doen. Daarom moet de architectoni-
sche verbetering deze wisselwerking positief 
en bewust gebruiken om een blijvend suc-
ces te zijn. Dat wil zeggen, het ontwerp moet 
als gebouw-psychologische interventie naast 
een ruimte ook een gedragsverandering 
bewerkstelligen. 

‘Ik bouw mijn zekerheid op twee sterke rotsen: 
mens EN materiaal …’ 

Motto: 
mens EN materiaal …’ 

Motto: 
[Rocky III Eye of the 

Motto: 
[Rocky III Eye of the 

Motto: tiger 1983] Motto: tiger 1983] Motto: Rocky I II III IV V VI gebruikt deze sterke Motto: Rocky I II III IV V VI gebruikt deze sterke Motto: 
mens-gebouw-wisselwerking. Doorbraken in 
plafonds en wanden versterken de natuurlij-

Rocky 
plafonds en wanden versterken de natuurlij-

Rocky I II III IV V VI
plafonds en wanden versterken de natuurlij-

I II III IV V VIke lichtinval. Helderheid, in- en uitzicht ver-Rocky ke lichtinval. Helderheid, in- en uitzicht ver-Rocky I II III IV V VIke lichtinval. Helderheid, in- en uitzicht ver-I II III IV V VIhogen het gevoel van zekerheid en leefbaar-Rocky hogen het gevoel van zekerheid en leefbaar-Rocky I II III IV V VIhogen het gevoel van zekerheid en leefbaar-I II III IV V VI

heid. De fusie van ingang en trappenhuis, 
de verticale opening over twee verdiepingen, 
het ontspannen van de toegangswegen naar 
lift en trap evenals de centralisering van de 
ingangstrap creëren zowel overzicht, lucht 
en bewegingsvrijheid alsook een gevoel van 
weidsheid en waarde. Met minimale ingre-
pen wordt zo de belevingskwaliteit geïn-
tensiveerd, die wederom de motivatie en de 
waardering bij de bewoners vergroot. De 
materialisering, vooral van de al-overspan-
nende sportvloer, onderstreept de sportie-
ve gedachte van gemeenschap, fairness en 
aansporing. Met 5 nieuwe ruimtes kan deze 
gemeenschap zich sociaal versterken en de 
anonimiteit opheffen als ook de ingangen 
Ze reanimeren en zich openstellen naar een 
nieuw extern publiek, omdat een gebruik van 
deze ruimtes als ontmoetings-, onderwijs- of 
sportplek voor de bewoners evenzo voorstel-
baar is als een commercieel gebruik. 

‘Van underdog tot onverslaanbare held …’ 
[Rocky Balboa VI 2007] 
Rocky I II III IV V VI maakt de Peperklip tot 
onverslaanbare held. Net zoals de fi lmheld, 
die sinds 30 jaar sportief-strijdbaar mensen 
uit verschillende culturen en sociale lagen 
over de hele wereld verenigt, herbergt ook 
de Peperklip sinds 25 jaar heldhaftig zo een 
gemeenschap in gevecht tegen enerverende 
problemen. Reden genoeg, om hem trots te 
betreden. Aan 6 ingangen kan dat in de toe-
komst letterlijk genomen worden, omdat het 
totaalconcept van Rocky I II III IV V VI bewust 
geen goedkope cosmetische compromis-
oplossing is maar consequent het primaire 
doel van een duurzame gebouw-psychologi-

I II III IV V VI
doel van een duurzame gebouw-psychologi-

I II III IV V VIsche interventie nastreeft. I II III IV V VIsche interventie nastreeft. I II III IV V VI
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Naar ‘binnen ín’ de Peperklip wordt moge-
lijk door de huidige toegangen over twee 
verdiepingen te slopen, zodat openingen in 
het gebouw ontstaan die een poort vormen 
naar de binnenplaats. Hiermee ontstaat een 
route door het gebouw. Huidige toegangen 
worden samengevoegd en vervangen door 
één nieuwe entree op een centrale plaats ‘in’ 
iedere kop. De woningen op de verdiepingen 
zullen worden ontsloten via een loopbrug 
vanaf de centrale lift. Zo wordt het gebruik 
geïntensiveerd en neemt sociale controle toe 
De capaciteit van één lift is toereikend en 
levert voordeel op in het onderhoud. Met de 
sloop komen huidige bergingen en werkkas-
ten te vervallen. In de bestaande liftschach-
ten wordt op de begane grond een werkkast 
uitgevoerd, op de verdiepingen worden de  
bergingen opnieuw gerealiseerd. Bestaand 
trappenhuis blijft als vluchtweg gehandhaafd 
en ook om de aanliggende woningen te ont-
sluiten. De binnenplaats is gedeeltelijk geas-
falteerd en wordt in het midden bekleed met 
klinkers. Een ander groot deel zal bestaan 
uit gras onder de bomen. Dit draagt bij aan 
een aangenaam klimaat en het dempen van 
geluid en nagalmen. De routes zijn herken-
baar als Stelconplaat en wijzen in de rich-
ting van de nieuwe lifthal. In het omliggende 
asfalt en met name in de doorgang worden 
keien aangebracht om hangen tegen te gaan 
en om de doorgang uitsluitend voor voetgan-
gers aantrekkelijk te maken. Vanwege trans-
parantie en goed zicht op de route is geko-
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Binnen’in die aan de binnenzijde kunnen worden Binnen’in die aan de binnenzijde kunnen worden Binnen’in geopend. Overal vandaan is goedzicht op Binnen’in geopend. Overal vandaan is goedzicht op Binnen’in 

de nieuwe entree, de lift en de loopbrug-
gen en vice versa. Hiermee is een veilige 
en vertrouwde doorgang naar de woningen 
gewaarborgd. De loopbruggen zijn opge-
bouwd uit zijden van gesloten stalen liggers 
waartussen metalen roosters zijn beves-
tigd. Het gesloten, massieve karakter draagt 
eveneens bij aan een veilig en vertrouwd 
gevoel. De loopbruggen zijn met een speci-
ale constructie opgehangen aan het gebouw. 
De liftkoker is via stabiliteitsstangen met het 
gebouw gefi xeerd. Hieraan worden aanzien-
lijke armaturen bevestigd die de binnen-
plaatst verlichten. Lifthal, lift,loopbruggen, 
galerijen, trappenhuizen en de poort zijn 
eveneens goed verlicht.

CONCLUSIE
De Peperklip blijft onaangetast in haar oor-
spronkelijke vorm, maar op de binnenplaats 
is een spannend element toegevoegd. Via de 
poorten sluit het gebouw beter aan bij haar 
omgeving. Door transparantie en een bijzon-
der open en veilige route worden de nieuwe 
toegangen van de koppen een aangename 
ervaring. Routes van bewoners en bezoe-
kers worden gecondenseerd en daarmee 
het sociale aspect zoveel mogelijk optimaal 
gemaakt.
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De huidige entrees van de Peperklip wor-
den als onprettige plekken ervaren waar 
hangjongeren en rotzooi het beeld bepalen. 
De ruimtes zijn steriel, hufter-proof en er is 
weinig transparantie. De ingangen hebben 
vanwege deze sfeer juist een aantrekkings-
kracht op zowel hangjongeren als rommel. 
Niemand van de bewoners kan en wil zich 
met deze plekken associëren.

Daarom worden in dit plan de entrees dus-
danig aangepakt dat de bewoner deze 
beschouwd als een verlengde van zijn 
woning, een plek waar hij met een trots 
gevoel mensen kan ontvangen. Hiertoe is in 
de entrees een maximale ruimtelijkheid en 
transparantie gecreëerd.

Door het stapelen van de bergingen in één 
blok en de overige ruimte open te laten over 
twee lagen wordt de hoogte en daarmee de 
ruimtelijkheid benadrukt. De transparan-
tie bestaat uit drie parallelle glazen puien, 
een voorgevel, een achtergevel en een tus-
senwand die twee brandcompartimenten 
scheidt. Dit waarborgt een zicht vanaf de 
straat naar het binnenterrein en omgekeerd.

De gevel van het bestaande trappenhuis 
wordt eveneens vervangen door een glazen 
pui, waarbij het grootste deel translucent is. 
Een aantal vlakken zijn transparant om een 
visueel contact met buiten te waarborgen. 
Door deze gevels als één vlak te detailleren 
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ken deze vlakken als verticale lichtbakens. 

Stairs and More
ken deze vlakken als verticale lichtbakens. 

Stairs and MoreDe gevels aan de zuidzijde hebben een lager Stairs and MoreDe gevels aan de zuidzijde hebben een lager Stairs and Morepercentage aan transparante geveldelen ten Stairs and Morepercentage aan transparante geveldelen ten Stairs and More

opzichte van de translucente geveldelen, ter-
wijl de transparante geveldelen op de noord-
zijde juist wel een hoger percentage hebben.

Belangrijk in het ontwerp is de introductie 
van een hoofdtrap. De huidige entree kent 
enkel een lift en een noodtrap. De hoofd-
trap is veel breder en luxueuzer uitgevoerd, 
voorzien van een bordes en bevindt zich 
zowel binnen als buiten. Hierdoor wordt de 
trap meer; de trap kan gebruikt worden als 
verblijfsruimte, om op te zitten en wordt 
ingezet als een sterk esthetisch element. 
Door de postvakken aan het bordes van de 
trap te leggen, wordt de route over de trap 
meer vanzelfsprekend. De trap draait om 
een mooie vuilnisbak, met daarboven een 
overeenkomstig vormgegeven armatuur. 
Door deze benadering wordt de vuilnisbak 
verheven tot iets bijzonders waarvan men-
sen graag gebruik maken. Hierdoor blijft de 
entree netjes en vrij van rotzooi en afval. Een 
plek om trots op te zijn!
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INLEIDING
JAI ZI is het Chinese woord voor paperclip.
De oorspronkelijke Peperklip is als een ‘Chi-
nese muur’ met poortverbindingen tussen 
‘binnenland’ en ‘buitenland’ met ‘Poortbe-
woners’ aan de poort. Maar poorten zonder 
wachters laten ongenode toe, dus wordt de 
poort in 1995 fysiek, maar helaas ook visu-
eel, afgesloten. De huidige ‘poortbewoner’ 
is een ‘portiekbewoner’ met een ‘bergruimte’ 
in de poort. Het ‘binnenland’ is visueel bui-
tengesloten, slecht bereikbaar via de lifthal. 
De ‘Chinese muur’ met poorten is verworden 
tot een ‘Berlijnse muur’ met een doorgang 
naar het ‘binnenland’.

VISIE
De Berlijnse Peperklip dient weer een JAI te 
worden, waarin de poortverbindingen her-
steld zijn, maar juist met poortbewoners en 
de fl oormanager als poortwachters volgens 
onderlinge afspraken. De poort is fysiek 
afsluitbaar maar visueel geopend. De entree 
zit niet ‘aan’ of ‘voor’ maar ‘is’ de poort naar 
woningen, straat en binnenterrein.

PLANMOTIVERING
Het plan geeft openheid van straat naar bin-
nenterrein, waarbij postkasten, bergingen, 
meterkast en leidingschacht het zicht zo min 
mogelijk belemmeren. De ruimtelijkheid 
van een poort over twee woonlagen is weer 
voelbaar en speelt samen met de lift/traphal 
zodat een geïntegreerd entree waar bewo-
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telijk naar de 1e verdieping getild en kragen 
uit, waardoor meer doorzicht en vertica-
le ruimtelijkheid ontstaat, terwijl voor- en 
achterdeur een luifel hebben. De bergin-
gen zijn ontsloten vanuit gangzones die zich 
van de poort afkeren en naar keuze van de 
poortbewoners afsluitbaar zijn uit te voe-
ren met glasdeuren. Bergingen op de ver-
dieping zijn per lift en bruggetje bereikbaar. 
Door sloop van de trap naar de 1e verdieping 
ontstaat ruimte voor postkasten in de gevel 
en belemmerd zicht. De nieuwe trap naar 
het bruggetje verstrekt het gevoel van een 
entreegebied waarbij de trap/lifthal op de 1e 
verdieping als een balkon aan de poort komt 
te liggen. De transparantie naar de trap/lift 
is vergroot door extra opening in de wand 
die (na nader constructief onderzoek) naast 
de lift nog vergroot kunnen worden. In de 
gevel aan de straatzijde zijn poort en lifthal 
‘samengetrokken’ om een integraal entree-
gebied voelbaar te maken.

BIJZONDERHEDEN EN DETAILS
De vloer van de entree en de opgaande wand 
langs de bergingen wordt uitgevoerd in een 
ECS coating met crackelee patroon. De 
vloer blijft ’s nachts gedurende een aantal 
uren het overleg geaccumuleerde licht nog 
nalichten. Samen met hierop afgestemde 
verlichtingsplan blijft zo ook ’s nachts een 
lichte en veilige hal bestaan. De gangzone 
langs de berging op de 1e verdieping wordt 
uitgevoerd in stalen roosters om meer trans-
parantie en een betere daglichttoetreding te 
verkrijgen. De bergingen in hout geven het 
entreegebied een warme uitstraling. Rolstoel 
toegankelijkheid wordt verbeterd middels 
een korte helling met bordes en gelijkvloerse 
roosterovergang naar de entreehal.
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DE OPGAVE
Op dit moment versterken de entreehal-
len het anoniem wonen in de Peperklip. In 
de hallen is nauwelijks ruimte om elkaar te 
groeten. Er is slechts ruimte voor ongemak-
kelijk wachten op de lift in een claustrofobi-
sche ruimte. Je schrikt je er lam van iemand 
die je niet ziet aankomen. Deze ervaringen 
lijken klein en alledaags, maar bepalen voor 
een groot deel de sfeer in het gebouw. De 
entreehallen van de Peperklip zeggen ons: 
‘het is hier onoverzichtelijk en beklemmend.’ 
Maar dat gaat veranderen met de nieu-
we entreehallen van Klip & Klaar. Wanneer 
namelijk de entrees spannend, uniek en hel-
der zijn, krijgen de bewoners een woonge-
bouw om trots op te zijn. Immers, aan een 
aantrekkelijke ingang zullen zij zelf meer 
plezier beleven, maar ook zullen zij van harte 
mensen willen uitnodigen en zorg dragen 
voor het voorportaal van hun gastvrijheid. 
Een mooie ingang zal de mensen stimuleren 
elkaar aan te spreken, met een groet, maar 
ook op gedrag. Architectuur is er juist om de 
bewoners te inspireren.

INZET KLIP&KLAAR
Met enkele doelgerichte ingrepen verandert 
Klip & Klaar de entreehallen van de Peper-
klip in open en uitnodigende ruimten. Klip 
& Klaar maakt het blikveld in de entreehal 
open van voor naar achteren.
Daarnaast stelt Klip & Klaar een soepe-
le overgang voor van voordeur naar lifthal. 
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- Een diffuus verlichte wand maken om de 
leidingschacht, de achterwand van de lifthal 
en trappenhuis.
- De bestaande architectuur strippen tot een 
kale, doorleefde, maar neutrale achtergrond 
waartegen Klip & Klaar nieuwe intrigerende 
accenten maakt. 

UITVOERING KLIP&KLAAR
Het verplaatsen van de bergingen naar één 
hoog zorgt voor een heldere ruimtelijke 
ordening in de entreehallen. De bewoner en 
bezoeker overziet onmiddellijk de gehele 
ruimte. De nieuwe ordening wordt nog eens 
versterkt met een bijzonder plafondlichaam; 
het schuine plafond geleidt het daglicht 
naar binnen en bewerkstelligt een natuur-
lijke overgang naar de lifthal. De verkeers-
stromen zijn gereorganiseerd in drie paral-
lel liggende zones: de entreehal, de opgang 
naar de bergingen en de lifthal. n waarin 
Klip&Klaar nieuwe intrigerende accenten 
maakt.
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1982
Het woongebouw ‘De Peperklip’ werd 25 jaar 
geleden opgeleverd.

2007 
Na jaren eenzaamheid in het midden van 
een ‘stad in wording’ –kop van zuid- ligt ‘De 
Peperklip’ in een nieuw en hip stadsdeel van 
Rotterdam. Verschillende initiatieven om de 
bewoners te betrekken bij ‘De Peperklip’ 
hebben een algemene tevredenheid en trots 
van de bewoners op ‘hun’ gebouw als resul-
taat. Om deze positieve evolutie te illustreren 
én het gebouw zijn plaats in de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis waardig op te laten 
nemen, werd besloten een ontwerpwedstrijd 
uit te schrijven met als thema de herinrich-
ting van 6 entreehallen. 

TRANSPARANTIE
De opgave stelt de vraag naar een open en 
uitnodigende uitstraling van de entreehallen. 
Goede zichtbaarheid van binnen naar bui-
ten én een doorzicht van de straat naar de 
tuin. Deze transparantie beantwoordt aan de 
uitgangpunten van de sociale veiligheid en 
tracht de nieuwsgierigheid naar de hal en de 
achterliggende tuin van de voorbijgangers te 
wekken.

PROGRAMMA
Bij het grote woonprogramma van ‘De 
Peperklip’ is er behoefte aan ‘andere’ func-
ties naast het wonen. Meer nog nu het 
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TRANSPARANTIE + PROGRAMMA
Door een optimalisatie in de organisatie van 
de bergingen volstaat de helft van een ‘poort’ 
voor de entreehal en bijhorende bergingen. 
Het overblijvende deel blijft ‘open’ en biedt 
een doorkijk vanaf de straat naar de tuin. 
Dit transparante deel kan ingezet worden 
voor iets nieuws en ingericht worden als een 
kleinschalige bedrijfsruimte. Het specifi e-
ke karakter van deze nieuwe transparante 
ruimten biedt de mogelijkheid aan program-
ma’s die aansluiten bij de bewonersgroepen 
van ‘de Peperklip’ én omgeving. Mogelijke 
invullingen zijn: een koffi ebar met terras aan 
de bezonde zijde van het Pincoffsplein, een 
apotheek met parkeerruimte voor de deur, 
een bloemenwinkel, een kinderopvang, enz.

De bedrijfsruimten creëren activiteit in het 
gebouw, er komt leven in de brouwerij. De 
bewoners krijgen niet alleen nieuw ingerich-
te hallen maar ook ontmoetingsplekken, het 
gemak van een dichtbijgelegen winkel, een 
kleurige entreehal,... 
Aanvullend introduceren deze activiteiten 
een bijkomende vorm van ‘sociale controle’.

Bij het beheer van de bedrijfsruimtes moe-
ten uiteraard enkele randvoorwaarden opge-
legd worden in functie van de gewenste 
transparantie van de ruimte, het vermijden 
van overlast (geluid, afval, leveringen,...) voor 
de bewoners, enz.
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Het verbindend element

In de Peperklip wonen circa 15.000 mensen 
van zestig verschillende nationaliteiten. Die 
verscheidenheid is iets om trots op te zijn, 
vinden wij, en daarom mag je er best mee 
pronken.

Wij hebben zes nieuwe entrees ontworpen 
voor de drie koppen van de Peperklip. Vijf 
identieke  en één afwijkende, maar in dezelf-
de stijl. In onze fi losofi e gaan de bewoners 
van het gebouw niet langer verscholen ach-
ter dikke muren, maar tonen zij zich vol zelf-
vertrouwen aan de buitenwereld. Dit wordt in 
de praktijk gebracht door middel van levens-
grote groepsfoto’s in elke entreehal. De 
foto’s zijn in zwart-wit, want in de Peperklip 
doet het er niet toe welke kleur je hebt.

De entrees vallen van grote afstand op 
dankzij hun organisch gevormde luifels van 
gekleurde polyester elementen, die de lange 
lijn van de Peperklip doorbreken zonder dat 
afbreuk wordt gedaan aan het oorspronkelij-
ke ontwerp van Carel Weeber.

De entreehallen zijn uitgevoerd in kleuren 
die reeds in het ontwerp van Weeber aan-
wezig zijn: bordeauxrood, blauw, grijs en wit 
en oker. Elke entree heeft een eigen kleur, 
zodat ze optimaal herkenbaar zijn voor zowel 
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parantie zorgt niet alleen voor overzichte-
lijkheid, ze staat tevens symbool voor de 
gastvrijheid die zo kenmerkend is voor de 
bewoners van de Peperklip.

Gastvrijheid kan niet bestaan zonder veilig-
heid. Daarom gaan de toegangsdeuren tot 
de entrees ’s avonds automatisch op slot. 
Ze kunnen uitsluitend door bewoners ont-
grendeld worden vanuit de woning of met 
een sleutel. De toegangsdeuren van de 
entreehallen naar de overige ruimten van het 
gebouw zij altijd op slot. Ook hier geldt dat 
ze uitsluitend door de bewoners ontgrendeld 
kunnen worden.

Wij beschouwen de entreehallen als binnen-
pleinen die de dialoog tussen de bewoners 
versterken. De pleinen worden gevisuali-
seerd doormiddel van een houten vloer die 
de twee delen van de entreehal met elkaar 
verbindt. Wij maken van de entreehallen 
hiermee letterlijk en fi guurlijk een verbin-
dend element.
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UITGANGSPUNTEN
De Peperklip is een ikoon van de Nederland-
se woningbouw. Spraakmakend door zijn 
opzet in plattegrond en in de systematiek van 
de gevels. Wij willen hieraan de 3e dimensie 
toevoegen:
- RUIMTELIJKHEID bij binnenkomst
- OPENHEID op straatniveau

HET ONTWERP
Het volume van de oorspronkelijk open 
entreehal is ontdaan van alle, tijdens de eer-
ste verbouwing in 1995, toevoegingen. De 
bergingen zijn – op een kleine, van buitenaf 
toegankelijke fi etsenberging aan de kant van 
de binnenplaats na – verhuisd naar balkons 
op de eerste verdieping. Om niet opnieuw 
een donkere corridor naar de bergingen toe 
te verkrijgen, staan deze balkons direct in 
contact met de entreehal. In het hart van de 
hal ontstaat hierdoor een dubbel hoge ruim-
te, die bij binnenkomst een verrassend zicht 
geeft op een feestelijk lichtplafond.

Door de brievenbussen naar de zijwanden 
van de entree te verplaatsen, ontstaat er op 
maaiveldniveau maximale transparantie naar 
de straat toe. De huidige kasten worden ver-
vangen door ondiepere brievenbussen. Deze 
zijn opgenomen in een gezet stalen paneel 
en gemoffeld in dezelfde kleur als de wan-
den binnen. De kleur van de vloerafwerking 
loopt als een soort ‘rode loper’ gelijkvloers 
naar buiten toe door.

Motto: 
naar buiten toe door.

Motto: De binnenplaats is vanuit de hal direct Motto: De binnenplaats is vanuit de hal direct Motto: 
bereikbaar door glazen deuren aan weerszij-
de van de fi etsenberging. Voor de fi etsenber-

Peper-strip
de van de fi etsenberging. Voor de fi etsenber-

Peper-stripging nodigt een lichtwand met acrylaatplaten Peper-stripging nodigt een lichtwand met acrylaatplaten Peper-stripde bezoeker uit tot binnenkomen. Een van de Peper-stripde bezoeker uit tot binnenkomen. Een van de Peper-strip

openingen naar het trappenhuis is verbreed 
voor betere doorzicht naar de lift.

Voor de gebruikers ontstaat een lichte, over-
zichtelijke en statige entree.

Aan de buitenkant voegt zich de vernieuw-
de gevel boven de entreepui vlak tussen de 
karakteristieke modulaire Peperklip-gevel-
panelen. Herkenbaarheid wordt bereikt door 
de materialisatie van deze nieuwe gevelpa-
nelen, die vormgegeven zullen worden als 
een lichtgevende variant op de oorspronke-
lijke panelen.



Motto: 
Bend it back together
Ontwerp: 
Bas Backx (Eindhoven)
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Motto: 
Bend it back together

Het vijfde Lustrum van de Peperklip kan een 
kentering betekenen in haar geschiedenis. 
Vanaf het begin kent het gebouw verschil-
lende beheerproblemen en ook bouwkundi-
ge onvolkomenheden. Sinds een paar jaren 
is het tij aan het keren en treedt er gestaag 
verbetering op. Door een intensieve aanpak 
gericht op betrokkenheid en samenwerking 
lijkt het onmogelijke te gebeuren; er ontstaat 
een acceptabel en in sommige opzichten 
zelfs plezierige woonomgeving waarin meer 
dan 1500 bewoners van z’n 60 Nationalitei-
ten samenleven in een enorm woongebouw. 
Vestia Rotterdam Feijenoord heeft de nek 
uitgestoken en stopt verdergaande verloede-
ring. Nu wordt deze inzet bekroond met een 
ontwerpprijsvraag voor nieuwe entrees op 
de koppen van de Peperklip. Deze inzending 
kan gezien worden als een architectonische 
aanvulling op de strategie van Vestia om met 
een sociaal beleid te streven naar een con-
tinue kwaliteitsverbetering van de woonom-
geving.

PLANMOTIVERING
In eerste instantie worden de huidige entrees 
gestript. De voor en achterpui worden verwij-
derd, net als de niet dragende binnenwanden 
en plafonds. Wat overblijft is het construc-
tieve casco van de entrees. In de bouwmuur 
tussen entree en lift  en trappenhuis worden 
een extra constructieve sparing gemaakt op 
2 meter afstand van de bestaande opening. 
De twee doorgangen van 1,65 meter zijn 

Motto: 
De twee doorgangen van 1,65 meter zijn 

Motto: symmetrisch gepositioneerd in de ruimte op Motto: symmetrisch gepositioneerd in de ruimte op Motto: 2 meter van elkaar. De sparingen zijn twee Motto: 2 meter van elkaar. De sparingen zijn twee Motto: 
verdiepingen hoog. Tegen de bouwmuur in 
de entreehal worden lockers ter beschikking 

Bend it back together
de entreehal worden lockers ter beschikking 
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diepingen. De bergingen op de eerste verdie-
ping kunnen met de lift bereikt worden via 
een loopbrug, maar ook met een extra inte-
rieurtrap in de entreehal. Op deze manier 
wordt de circulatie bevrijdt van het voorheen 
starre regime. Het houten lamellenplafond 
zorgt voor een uitstekende akoestiek en een 
warme wand en naast de interieurtrap bij 
de postbussen vloeit de houten wand over in 
een zitbank. Samen met de lockers krijgt de 
ruimte verblijfskwaliteit en de vides maken 
het een ruimtelijke beleving. Het plan is niet 
sloopvast ontworpen, omdat dat vandalisme 
eerder in de hand werkt. Wel is er gekozen 
voor duurzaamheid in materiaal en gemak 
in onderhoud. In dit plan is een nieuwe lift-
cabine voorzien met glazen deuren, zodat 
van buiten zichtbaar wordt of de lift bezet is. 
Aan de achterkant wordt de liftschacht op 
elke verdieping voorzien van een smal raam, 
zodat vanuit de lift zicht op het binnenterrein 
mogelijk wordt. Op elke verdieping wordt het 
halletje voorzien van een gietvloer en een 
akoestisch lamellenplafond. De hallen wor-
den verlicht met inbouwspots en de entree-
hal wordt extra bijverlicht met pendelarma-
turen die in de vides hangen. De postbussen 
in de voorpui zijn kleiner uitgevoerd dan 
voorheen en zo laag mogelijk geplaats, om 
vrij zicht door de hal heen te vergroten. Aan 
de buitenkant van de gevel wordt een sier-
hekwerk geplaatst waartegen  een bloeien-
de klimplant omhoog kan groeien. De over-
gang van binnen naar buiten wordt minder 
hard en het licht komt daardoor wat diffuser 
de ruimte binnen. Een plaatselijke verzach-
ting in de het strenge gevelbeeld. Naast de 
entree is buiten nog ruimte voor een bank 

Bend it back together
entree is buiten nog ruimte voor een bank 
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In 2007 bestaat 
de Peperklip 25 jaar. 

Dit woongebouw ligt in 
het oude havengebied 

van Rotterdam Feijenoord 
en wordt bewoond door 
circa 1.500 mensen van 
circa 60 nationaliteiten 

in 545 woningen.
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Nieuwe koppen voor de toegangen van de Peperklip is een publicatie over de gelijknamige, 
openbare projectprijsvraag die is uitgeschreven door Vestia Rotterdam Feijenoord.



De Peperklip is steeds 
spraakmakend gebleken. 
De laatste jaren heeft 
Vestia Rotterdam 
Feijenoord, de huidige 
eigenaar van het gebouw, 
veel geïnvesteerd in 
de leefbaarheid van dit 
woongebouw. Daarbij 
zijn bijzondere resultaten 
geboekt.


