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Op een ideale locatie aan het water in de Amsterdamse wijk IJburg realiseerde
de Amsterdamse architect Hans van Heeswijk een eigen woonhuis dat
geheel van glas is gemaakt, dat zich in de hoogte ontwikkelt en dat tot in
het kleinste detail is uitgewerkt. De verspringende, dubbelhoge vides en de
in het huis geplaatste meubels zorgen voor een bijzondere ruimtelijkheid.
Auteur Harm Tilman Fotograaf Imre Csány

Woonhuizen in Nederland kennen van oudsher een indeling
waarbij rond een gang of een hal de keuken en de afzonderlijke kamers liggen. Legendarisch zijn bijvoorbeeld de
woningplattegronden van Van Tijen waarvan de gang
steevast eindigt in de bezemkast. Ook kennen de meeste
woningen een standaardhoogte en beperkt de discussie
zich tot de vraag tot hoe ver deze kan worden opgerekt.
Hans van Heeswijk breekt met deze conventies in het huis
dat hij voor zichzelf op IJburg bouwde. Het sluit aan op een
andere traditie, op die van het woonhuis dat in hoogte en
opstand is ontwikkeld. Voorlopers hiervan zijn Maison
Citrohan van Le Corbusier uit 1922 en Maison de Verre van
Pierre Chareau, Bernard Bijvoet en Louis Dalbet uit 1932,
beide in Parijs, en het Douglas huis van Richard Meier in
Harbor Springs (1973). Kenmerkend zijn de toepassing van
‘tijdloze’ materialen zoals glas, beton en hout, en de
nevenschikking van bouwdelen en meubels. De zintuiglijke
ervaring wordt voor het grootste deel bepaald door de
bereikte transparantie en door een vloeiende ruimtelijkheid
die van hoog naar laag en van groot naar klein gaat.

De ruimtes spoelen als het ware om en
door het kernmeubel heen
Om de laatste in zijn eigen woonhuis te bereiken, elimineerde Van Heeswijk alle verkeers- en gangruimte zo veel
mogelijk. Kern van het huis is een groot, met wengéhout
bekleed blok dat over alle lagen doorloopt en waarin alle
diensten en voorzieningen zijn opgenomen. De ruimtes
spoelen als het ware om en door dit blok heen. Het stelsel
van dubbelhoge vides dat hiervan het resultaat is, zorgt voor
de nodige contactmomenten tussen hoger en lager gelegen verdiepingen en bewerkstelligt daarmee een dynamische ruimtelijke beleving die een enorm gevoel van vrijheid
De gevel aan de westzijde is zo transparant mogelijk gemaakt. Om de belemmering door constructie en kozijnen te minimaliseren, is een gevelsysteem toegepast waarin
de kozijnprofielen slechts twee centimeter diep zijn. De ruiten staan niet naast, maar achter elkaar in het profiel. Omdat de kozijnen niet te stapelen zijn, worden ze op iedere
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verdieping afgesteund door twee op elkaar gelaste, stalen platen die aan het plafond hangen.
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Aluminium gevelpanelen zijn gevoelig voor lichtinval.
Om oneffenheden te camoufleren zijn ze geperforeerd met een patroon
van golven, te beschouwen als een reflectie van kabbelend water.
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Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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De trappen zijn visueel zo licht mogelijk gemaakt, zodat ze zo weinig mogelijk
een obstakel zijn in de ruimte en de gewaarwording daarvan.

Het kernmeubel is opgevat als een toverdoos die toegang biedt
tot de dienstruimtes van het huis. Het is bekleed met houten
latten die precies uitkomen bij de bovenkant van de deur.
De hierachter verborgen ruimtes zijn door middel van kleur
van elkaar onderscheiden.

en ademruimte oproept. De architect zelf rept in dit verband
van een ‘meanderende ruimtelijkheid’.
De architect heeft de bouwdelen dan ook niet als bouwkundige elementen uitgewerkt, maar als meubels. Hij verwijst
hiermee naar zijn ontwerp voor de Hermitage, waarin de
liften en trappen van staal en glas zijn gemaakt, zodat de
ruimte eromheen ruim oogt en niet is dichtgezet. Ook in het
woonhuis zijn de trappen als meubels opgevat, niet als elementen die de ruimte definiëren. Het is een opvatting waarmee niet alleen het huis als open, comfortabele woonplek is
ingericht, maar waarmee ook een verbondenheid met het
omliggende gebied is georganiseerd.
Het stedebouwkundige plan stond een volume van
850 kubieke meter op de kavel toe. Van Heeswijk maakte
geen geleed volume, maar een compacte doos waarin de
verspringende, dubbelhoge leegten zijn uitgesneden. Ze ligt
parallel aan het water en is georiënteerd op het westen. Dit
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zorgt over de volle breedte niet alleen voor uiteenlopende,
adembenemende uitzichten, maar laat omgekeerd ook
een aangenaam licht de woning invallen. Dit zorgt voor een
uiterst gerieflijke woonervaring. Van deze ruimtelijkheid
binnen is aan de buitenzijde niets te merken.
De indeling is te beschouwen als een vertaling van de
manier waarop de architect en zijn partner het huis bewonen. De ruimtes zijn om de activiteiten heen bedacht en
uitgevoerd. Op de begane grond staat een grote tafel waar
in wisselende gezelschappen van twee tot twaalf mensen
kan worden aangezeten. Haaks hierop staat het enorme
kookeiland. Dit gebied kent een dubbele verdiepingshoogte.
Met een open trap bereikt men vervolgens de eerste etage
waar zich de zithoek met de open haard bevindt. Deze ruimte vloeit naadloos over in de twee werkplekken en een verdieping hoger de slaapplek, de badkamer en het dakterras.
Ook deze profiteren optimaal van het uitzicht. Voor de drie

kinderen realiseerde Van Heeswijk op de begane grond
drie kamers die van binnenuit zijn te bereiken.
Het huis is vormgegeven als een machine. De kleren die
men in de badkamer uittrekt, kan men in een koker gooien

Van de ruimtelijkheid binnen is aan
de buitenzijde niets te merken
en ploffen vervolgens twee verdiepingen lager bij de wasmachine neer. Wanneer ze zijn gewassen en gedroogd, worden ze met een kleine lift weer naar boven getransporteerd.
Ook de manier waarop in het kernmeubel de wc’s, allerlei
kasten en de leidingen zijn weggewerkt, onderstreept de
sobere en doelmatige instelling van het huis.
Een ander kenmerk van het huis is de consequente doordetaillering. Omdat Van Heeswijk getrouw zijn uitgangspunt,
het huis niet op vertrek-, maar op plekniveau wilde maken,
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Detail westgevel

Vanuit het bad hebben de bewoners geweldig uitzicht op
de waterrijke omgeving.

hield hij niet op bij de plattegrond. Hij ging door en ontwierp
niet alleen alle details, maar ook de meubels en boekenkasten, tot aan de deurkrukken en de raamgrepen toe. Met
een grote, op omzet gerichte aannemer had dit huis nooit
gebouwd kunnen worden. De meeste meubels heeft de
architect zelf op maat laten maken. De toeleverancier was
bereid de productontwikkeling van de deurkrukken voor
zijn rekening te nemen en deze op te nemen in zijn collectie. Ook de architect heeft met zijn bureau de nodige werkuren in het huis geïnvesteerd. Door de geringe afstand van
zijn kantoor, kon hij bovendien vrijwel iedere dag op de
bouw aanwezig zijn. Aan het resultaat is af te zien dat deze
collectieve investering zijn vruchten heeft afgeworpen.

Opdrachtgever Hans van Heeswijk, Amsterdam
Ontwerp Hans van Heeswijk architecten, Amsterdam
Projectarchitect Hans van Heeswijk
Medewerkers Richard Gouverneur, Rob Hulst, Richard Teeling
Adviseur constructie ABT, Delft
Adviseur installaties Huygen Installatie Adviseurs, Amsterdam
Aannemer Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen, Warmenhuizen
Interieurarchitect Hans van Heeswijk architecten, Amsterdam
Landschapsarchitect Michael van Gessel, Amsterdam
Toeleveranciers Interieurbouw Smeulders Interieurgroep, Nuenen
Netto vloeroppervlakte 275 m2
Bruto inhoud 945 m3 inclusief de kelder
Netto inhoud 845 m3 boven de grond
Programma Woonhuis
Datum voorlopig ontwerp 2008
Datum definitief ontwerp 2010
Aanvang bouw april 2010
Oplevering augustus 2011
Bouwkosten onbekend
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meer beelden

