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En
er was
licht
De Amsterdamse architect Hans van Heeswijk
bouwde zijn droomhuis op een vrij kavel, en
ging daarbij naar eigen zeggen ‘tot het gaatje’.
Sleutelwoorden: tijdloos, licht en ruimtelijk.
Tekst Lieke Lemmens Beeld Herman van Heusden
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Links en boven: De binnenwanden van het serviceblok
waren aanvankelijk wit: Hans van Heeswijk besloot dat dat
pittiger kon. De wengéhouten latjes zorgen voor een
goede akoestiek.
Rechts: Hans van Heeswijk: “Ik heb veel geleerd van Mies
van der Rohe, die alles licht en ruimtelijk maakte. Maar
waar hij vooral de breedte inging, zoek ik het in de hoogte.”

H

ans van Heeswijk (1952) is niet de
man van gesloten en geborgen
ruimtes. Zoveel wordt snel duidelijk bij het betreden van zijn opvallende woning op IJburg. Een huis met drie open
woonlagen – overal kijk je van de vloer tot
het dak. In 2011 verhuisde de architect vanuit
het statige Oud-Zuid naar de Amsterdamse
buitenwijk. 25 jaar had hij daar gewoond, en
hoewel hij in de loop der jaren het een en
ander aan zijn huis had laten verbouwen,
durfde hij er nooit heel rigoureus de bijl in te
zetten. Dus toen hij op dit kavel op IJburg
stuitte, dacht hij: nu ga ik tot het gaatje. En
het werd het leukste project dat hij ooit ge142

daan heeft. Gewend als hij was – en is – om
voor opdrachtgevers te werken (lees: onderhandelen, compromissen sluiten) kon hij het
dit keer over een geheel eigen boeg gooien.
“Als je een huis voor iemand anders bouwt,
dan maak je je ontwerp zo flexibel mogelijk
zodat mensen het op verschillende manieren
kunnen inrichten. Van een huis dat voor jezelf is weet je al precies hoe je er gaat wonen,
en hoe je het gaat gebruiken. Dat vergt een
heel andere manier van denken.”
Hans van Heeswijk ontwierp zijn huis dan
ook als het ware om de activiteiten heen.Alle
voorzieningen, zoals sanitair, kasten, toiletten,
leidingen en schachten, bundelde hij in een
blok, zodat de vertrekken eromheen open
konden blijven. Door dat serviceblok te
bekleden met wengéhouten latjes kreeg het
de uitstraling van een groot meubel, zodat
het niet wordt ervaren als een groot obstakel.
Ook de open, stalen trappen laten de ruimtelijkheid intact.

Hokjesgeest
Van Heeswijks ontwerp kwam voort uit
onvrede met de Nederlandse bouwmores:

sinds begin vorige eeuw worden huizen
steeds hokkeriger, met almaar lagere plafonds
en veel vertrekken, deuren en muren. “Ik
wilde juist een huis bouwen dat er van de
buitenkant vrij eenvoudig uitzag, maar
aan de binnenkant heel ruimtelijk zou >
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Links en boven: Het uitschuifbare kookeiland is ook een
ontwerp van Van Heeswijk. Het doet vaak dienst als bar
om aan te eten. “De wijn en toetjes zetten we binnen
handbereik in de trolley.” Rechts: Glas, beton en staal
voeren de boventoon. “Mijn drie kinderen zijn het huis uit,
maar ze kunnen altijd aanschuiven.” Aan de muur flat
gebouwen in Hongkong, gefotografeerd door Michael Wolf.

zijn.Vanbuiten oogt het dan ook als een vrij
simpele, rechthoekige doos: aan de straatkant
gesloten door aluminium panelen, aan de
tuinzijde geheel van glas. Binnen heb ik
telkens delen van de vloer weggelaten. Geen
losse vertrekken dus, maar ruimten die in
elkaar overvloeien als een verticale loft.

Binnen en buiten lopen bovendien geleidelijk in elkaar over. Ik houd erg van licht en
ruimtelijkheid. Ik geloof dat je je in een lichte ruimte met mooi uitzicht veel prettiger
voelt dan in een gesloten vertrek.”
Dat uitgangspunt vormt meteen de rode
draad in zijn werk. Zijn architectenbureau
verbouwde onder meer het Amsterdamse
Hermitage Museum en nam de uitbreidingen van het Van Gogh Museum in Amsterdam en van het Mauritshuis in Den Haag op
zich. Prestigieuze projecten, waar hij veel lof
voor kreeg. “We hebben het over publieksgebouwen waar dagelijks honderden, zo niet
duizenden bezoekers komen, vaak voor de
eerste keer. Dan wil je dat die mensen zich
zo snel mogelijk op hun gemak voelen, en
dat ze instinctief begrijpen hoe het gebouw
in elkaar zit. Dan blijven ze namelijk langer
en willen ze ook weer terugkomen. Om dat
te bereiken heb je daglicht nodig, lange
zichtlijnen met licht aan het einde. Hoewel
we er niet bij stilstaan, zijn we intuïtief allemaal bang in het donker. Niemand loopt
een gang in met aan het einde een don- >
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ker gat. Je moet dus licht maken op strategische plekken. Bij de entree, naar de trap toe,
naar de lift.”

Panoramisch
En licht is er ook in huize Van Heeswijk in
overvloed. Zijn Rieteilandhuis is volledig
gericht op het uitzicht. Naar boven toe
wordt dat steeds panoramischer. Vanaf de
begane grond kijk je uit op het riet en het
water, een verdieping hoger heb je uitzicht
op het Diemerpark en vanuit de slaapkamer
op de bovenste woonlaag zie je de schepen
in het Amsterdam Rijnkanaal voorbijkomen.
“Dat werkt verrassend en bevrijdend – en
het is fijn wakker worden. Het huis ligt pal
op het westen, dus om elf uur komt de zon
op het terras. Aan het einde van de dag zie je
’m ook weer ondergaan. Dat zijn net de
momenten van de dag dat je ervan geniet.”
Van Heeswijk krijgt vaak de vraag of het
binnen geen broeikas wordt zodra de zon
zich laat zien, maar daar is geen sprake van,
dankzij zonwerend glas, lamellen, screens en
een vloerverwarming die ook als koeling
werkt.
“Ik probeer eenvoudige, ingetogen gebouwen te maken die slim in elkaar zitten. Ik
noem het wel de Nieuwe Hollandse Nuchterheid. Niet overdreven modieus in
vormgeving: gebouwen die tijdloos zijn;

trends en stijlperiodes overstijgen. Als je iets
heel modieus wilt, kun je het beter in k leding
zoeken, meubilair of kunst.”

Links: Aan de straatkant is het Rieteilandhuis gesloten
door aluminium panelen. Boven: De tuintafel is exact even
groot als de eettafel binnen.

De architect hield het niet bij het ontwerp van
het huis alleen. Ook veel meubels zijn van zijn
hand. De haard, boekenplanken, het kook
eiland, de wastafel – tot aan de deurkrukken en
raamgreepjes toe. De uitschuifbare trolley in het
kookeiland, de stortkoker voor de was en het
goederenliftje waren ideeën van zijn vrouw
Natascha Drabbe, architectuurhistoricus.
De vier meter lange tafel ontwierp hij zijn
jeugd indachtig: Van Heeswijk komt uit een
groot, Brabants gezin waar de tafel als ontmoetingsplek fungeerde. “Ik wilde ook hier
een zo groot mogelijke tafel. Waar mensen
altijd kunnen aanschuiven. Met twaalf man
heb je een heel gezellige zondagmiddag.” <
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