een
vorm
van
overmoed

Hildegard Ruberg

Jan Franssen

Opgegroeid in Oberhausen komt Hildegard Ruberg (1940) op haar achttiende
jaar naar Nederland om een opleiding binnenhuisarchitectuur aan de
Akademie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede te volgen. Na haar
afstuderen werkt ze twee jaar bij Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur in Den
Haag, een gerenommeerd familiebedrijf. Vanwege haar huwelijk met Wim
Kromhout van der Meer verhuist ze naar het oosten van het land. Ze vindt
een parttime baan bij Mans Modern Wonen in Bennekom, waar ze zeven
jaar blijft werken. In diezelfde tijd verongelukt haar man en goedbedoelende
vrienden adviseren haar de mo A-akte handenarbeid te halen met het oog
op inkomenszekerheid. Ze volgt inderdaad de avondopleiding, geeft les
op een school in Deventer waar de leerlingen met boksbeugels de klas in
komen, en laat na een jaar het onderwijs voorgoed achter zich. Bij Mans
komt de jonge Jan Franssen werken, met wie ze uitvoerig discussieert over
interieurvormgeving en maatschappelijke kwesties. Samen besluiten zij de
sprong in het diepe te wagen en de woonwinkel in Arnhem te starten.

Jan Franssen (1950) groeit op in het Limburgse dorp Kessel. Zijn vader
heeft als meubelmaker een eigen fabriek aan huis, terwijl zijn moeder in
de ernaast gelegen winkel voor woninginrichting werkt. Jan vindt etaleren
leuk en wordt gestimuleerd om naar Rotterdam te gaan, voor de enige MTS
voor meubilerings- en houtbedrijven met een afdeling woninginrichting die
Nederland op dat moment rijk is. Na zijn examen besluit hij, na een korte
werkperiode in de zaak van zijn ouders, verder te studeren aan de Akademie
voor Beeldende Kunsten Artibus in Utrecht om binnenhuisarchitect te
worden. Nog tijdens zijn studie komt hij te werken bij de firma Mans in
Bennekom. Na ruim een jaar neemt hij ontslag en gaat met Hildegard het
avontuur van de woonwinkel aan.
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woord vooraf
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Bron Gelders Archief

het Eiland in 1975

krantenartikel
Arnhemse Courant
1975
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woord vooraf
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binnenhuisarchitectuur voor
iedereen (bereikbaar)

met behulp van schetsen en
maquettes worden ideeën
zichtbaar
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woord vooraf
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flyer op pakpapier
Voor de opening, op een mooie nazomerdag, huurden we een ijscokar en deelden gratis
ijsjes uit om de woonwinkel onder de aandacht te brengen. Behalve de regionale bladen kwam ook de landelijke pers af op ons initiatief. Misschien niet onze favoriete krant,
maar we waren wel blij met het artikel in De Telegraaf. Mede geïnspireerd op het pakpapieren pamflet dat een jaar eerder de oprichting van het Simplisties Verbond van Koos
en Bie begeleidde, hadden we een flyer gemaakt op bruin pakpapier. De flyers hingen
tijdens openingsuren aan een spijker in de deurpost, zodat voorbijgangers er gewoon
eentje konden meepakken. Op woensdagmiddag en
zaterdagochtend hielden we open huis, waarin we gratis advies gaven over vorm en kleur in de woninginrichting. De bezoekers konden gebruikmaken van onze
documentatie en onze product- en materiaalmonsters
bekijken. De rest van de tijd werkten we aan onze opdrachten en ontwerpen. Door de grote winkelruit was
voor iedereen zichtbaar hoe we aan onze tekentafels
aan het werk waren.

landelijke publiciteit
door de Telegraaf
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pionieren op het eiland 1975-1979
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ontwerp woonhuis
ontwerpschets voor nieuwbouw
woonhuis in Barneveld. Indruk van
interieur tijdens de bouw

met maquettes,
gevelschetsen en
plattegrondtekeningen
krijgt het huis vorm.
Samenwerking met
architect Bouke
Verhaagen uit Arnhem

58

pionieren op het eiland 1975-1979

59

ontwerp- en
adviesprojecten
1980-1984

restyling en meubelontwerp onderzoekskamer ziekenhuis Bennekom

totaalontwerp herinrichting
onderzoekskamer internisten
ziekenhuis Bennekom. Vernieuwen
vloer, wanden, plafond en ontwerp
meubels en verlichting
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ontwerp zithoek woonhuis

ontwerp slaapkamer

van twee kamers is
één kamer gemaakt
door middel van
houten boog
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bouwbiologie
leem op de Hommelseweg
Samen met architectonisch vormgever Etienne Poublon gaf de woonwinkel de eerste
bouwbiologische renovatie in Nederland vorm. Voor Woningbouwvereniging Gelderland
ontwikkelden we een zelfbouw-renovatieplan voor vier woningen en een winkel (nu de
Groene Vos) op de hoek van de Hommelseweg en de Van Spaenstraat in de stadsvernieuwingswijk St. Marten. Het project werd in augustus 1989 samen met de toekomstige bewoners uitgevoerd door de woonwinkel en het Biologische Bouw Collectief
uit Vught. Het Biologisch Architekten Kollektief uit Amsterdam voerde bovendien een
interessant onderzoek uit naar het natuurlijke stralingsklimaat op die plek met behulp
van wichelroeden. Ze beoordeelden de situatie als gunstig (‘geen kunstmatige straling
aanwezig’), maar adviseerden wel geen wekkerradio’s in de slaapkamers te zetten.
De renovatie trok veel belangstelling, niet in de laatste plaats vanwege de berg
leem op het trottoir en de strobalen die zolang in de winkel waren opgeslagen. De realisatie van het project leverde ook landelijk veel publiciteit op en er is zelfs een artikel
over verschenen in een Zwitsers architectuurtijdschrift. Zelf beschreven Jan en Etienne
in twee artikelen in Gezond Bouwen & Wonen uitvoerig de uitgangspunten, de materiaalkeus en het feitelijke verloop van dit biologische zelfbouwproject: ‘Nu, zes maanden
na de oplevering, is het resultaat een fijn en gezond huis met sfeervolle ruimtes.’ Zie de
bijlagen 1 en 2.7
hoekgevel
Hommelseweg – van
Spaenstraat Arnhem
vóór de renovatie

Uit: Gezond Bouwen & Wonen 1990 |1
Bouwbiologie in de praktijk
Bijzonder kenmerk van deze renovatie is het gebruik van stroleem. Behalve stroleem is er
kurk als isolatiemateriaal gebruikt in de voortzetwanden. Een tweede isolatielaag wordt
aan de buitenzijde aangebracht in de vorm van een gevelbegroeiing van blad houdende

verdiepingsvloer
verstevigd met
andreaskruisen
en geïsoleerd met
kokosisolatie dekens
om geluidsoverdracht
te beperken
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klimplanten. Als na een aantal jaren de planten een groot gedeelte van het muurvlak bedekt hebben, geeft dit een extra belevingswaarde aan de woonomgeving. Vogels zullen
zich erin nestelen, het stof uit de lucht wordt gefilterd, verkeerslawaai zal verminderen en
de gevel heeft een extra bescherming tegen regen en wind.
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Midden in de roerige jaren 70 waagden Hildegard Ruberg en Jan Franssen de sprong
in het diepe: zij openden de eerste Woonwinkel van Nederland in een pandje in de
verpauperde Arnhemse binnenstad. Een eigenzinnig ontwerp- en adviesbureau voor
binnenhuisarchitectuur met ecologische principes en een gratis spreekuur voor
woonadviezen.
Zevenenveertig jaar later blikken zij terug op de pioniersjaren en de groei- en
bloeitijd van de Woonwinkel. Ze vertellen over hun drijfveren, hun projecten en hun
betrokkenheid bij acties voor stadsvernieuwing. Hun ideeën over duurzaamheid blijken
niets aan actualiteit verloren te hebben.
Een kleurrijk document van een initiatief dat zijn tijd ver vooruit was.

