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Op de plaats van het voormalige Vlietland Ziekenhuis heeft de gemeente Schiedam de nieuwe 
zelfbouwbuurt Oranjeburgh ontwikkeld. De architectuur van de Schiedamse stadsarchitect 
Piet Sanders (1882-1937) was hierbij inspiratiebron voor het stedenbouwkundig plan van bu-
reau Wissing. De nieuwe buurt bestaat voornamelijk uit laagbouw met kap, gemetselde gevels 
en veel aandacht voor details.

DUURZAAM Enkele kavels waren gereserveerd voor een hiervan afwijkende, moderne bouw-
stijl. Op één daarvan is 2016 het eerste Active House van Schiedam gebouwd. De woning wekt 
voor verwarming, warm water en ventilatie, maar ook het volledige huishoudelijke verbruik net 
zoveel energie lokaal op als zij verbruikt. Voor dit gasloze concept is het energieverbruik van de 
woning zo laag mogelijk gehouden. Dit stelde hoge eisen aan isolatiewaardes en de kwaliteit van 
uitvoering. Active House is een internationaal principe dat voorziet in het maximaliseren van 
het wooncomfort, door een goede oriëntatie op het licht, eenvoudige, natuurlijke ventilatie en 
een gezonde woning door het zo veel mogelijk vermijden van schadelijke bouwmaterialen. Het 
ontwerp is daarbij geen eco-woning, maar maakt zoveel mogelijk gebruik van principes, die ook 
op te schalen zijn naar grotere en seriematige projecten. 

WONINGBOUW De woning is gebaseerd op woningbouw basisprincipes, het casco heeft een 
eenvoudige structuur. Door de positionering van ramen en een open plattegrond op de begane 
grond, ervaar je de woning als een open Loft. De slaapkamers zijn bewust vrij klein gehouden, 
waardoor trap, hal en overloop met een kleine overmaat uitgevoerd konden worden. Dit maakt 
de ruimtelijke beleving groot en de verkeersruimte bruikbaar voor bijvoorbeeld spelen en wer-
ken.

GEEN TECHNISCHE RUIMTE Het huis heeft geen technische ruimte. Alle techniek is in een cen-
trale zone in de restruimten bij de inbouwkasten ondergebracht. Er gaat op deze manier geen 
ruimte verloren voor separate ontsluiting.

BINNEN BUITEN Oriëntatie en hoofdvolume van het huis waren een gegeven. Voor meer gevoel-
de ruimte zijn binnen en buiten zijn als één ontworpen. De tuin op oost heeft een houten terras 
met een laag zitmuurtje. Hier vang je nog tot rond de middag zon. Aan de straatzijde is de mooi-
ste avondplek. Een grote luifel dient als beschutte ingang en zitplek. Plafond, gevel en bestrating 
zijn van hetzelfde materiaal. Samen met het maasgrind en het wit gebeitste hout ontstaat mooie 
overgang binnen/buiten.

Duurzaamheid en bouwproces


