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‘Wonen’ is in het dagelijkse spraakgebruik
een tamelijk abstract begrip. ‘Ik woon in
Amsterdam’, ‘ik woon op de Keizersgracht’.
Het vertelt vooral waar je een plek hebt
waar je eet, slaapt, je wast en je persoonlijke spullen bewaart. Meer een plaatsaanduiding dus. Het vertelt niet hoe je woont,
en of je je daar wel thuis voelt.
De eigenlijke kwaliteit van het wonen is echter
meer dan een optelsom van functies die een woning
minimaal moet hebben. Het immateriële is eveneens
van belang, het je op een plek thuis en geborgen voelen.
Dan spelen verschillende kwaliteiten een rol, kwaliteiten die voor ieder van ons weer anders zijn. Uitzicht,
ruimtelijkheid, locatie, contact tussen huis en omgeving, tussen binnen en buiten, maar ook bijzondere
architectuur en inrichting. In de zaterdagbijlage LUX
van NRC Handelsblad wordt wekelijks door fotograaf
Thijs Wolzak een foto gemaakt van een bijzonder woninginterieur voor de rubriek Binnenkijken. Niet zelden zijn dat woningen die gerealiseerd of verbouwd
zijn in een gebouw dat daar eigenlijk niet voor bedoeld
is, zoals scholen en fabriekshallen. Die bouwwerken
bieden kwaliteiten als een grotere hoogte van de leefruimte, insteekvloeren, grote raampartijen, daklichten,
doorkijkjes, oude industriële constructies, een loft-achtige ruimtelijkheid, een rondgaande circulatie zonder
doodlopende routes of alleen al het gegeven dat ze op
een ongewone locatie staan. Samen kunnen ze een
adembenemende woonruimte opleveren, die bepalend
is voor het gevoel van een thuis.
Voor iedereen is een ideale woonomgeving anders
en dat verandert met het ouder worden en met wie het
huis wordt gedeeld. Geef honderdduizend mensen de-
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zelfde woning om in te richten en je krijgt honderdduizend varianten op verschillende opvattingen over
interieurs. Mensen hebben behoefte om hun woonomgeving persoonlijk te maken. Iedereen wil zijn eigen
droomhuis.
Maar wat maakt een woning tot een droomhuis?
Als we naar de ontwikkeling van de moderne woningbouw vanaf 1900 kijken dan zien we dat huizen steeds
lager in verdiepingshoogte en steeds hokkeriger in indeling zijn geworden. Vanaf de vroegste ontwikkeling
van de burgerwoning in de 17e eeuw was het aanbod
in ruimtelijkheid in een woning veel afwisselender, met
hoge bel-etages, royale trappenhuizen en veel verschillende soorten vertrekken. Bij de seriematige nieuwbouw is nu alles afgeregeld op een netto verdiepingshoogte van nog geen drie meter. En in elke standaard
woonactiviteit is een aparte hoek of vertrek voorzien.
Opgetrokken uit behangklare gipswanden, bordkartonnen opdekdeuren en kunststof klikprofielen is met
de huidige bouwproductie een nogal mager resultaat
geboekt dat al geruime tijd gemeengoed is.
Gelukkig worden de laatste jaren steeds meer woningen gerealiseerd in leegstaande gebouwen met een
utilitair verleden. Dat levert vaak ruimtelijke woningen
op, zoals lofts met grotere verdieping hoogtes en open
plattegronden met veel circulatie. Het zijn kwaliteiten
die misschien door professionele ontwikkelaars als verloren oppervlak worden gezien, maar die in de woonbeleving een niet te onderschatten waarde verbergen.
Als architect is het ontwerpen van een woning
voor derden iets heel anders dan een huis voor jezelf.
Bij een woning voor een opdrachtgever probeer je verschillende indelingsmogelijkheden in te bouwen, zodat
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het op verschillende manieren kan worden ingericht en
bewoond. Bij een huis voor jezelf weet je meestal al
wel hoe je wilt wonen, en kun je het huis dus als een
ruimtelijke omhulling om de gewenste woonactiviteiten heen ontwerpen. In plaats van een plattegrond met
woonruimte, slaapkamers en een keuken te ontwerpen
zijn er de vragen hoe je je dag besteedt als je thuis bent,
voor welke bezigheden je ruimte wil maken, en wat je
om je heen wilt zien.
Iedereen zou het recht moeten krijgen om eenmaal in zijn of haar leven in een eigen droomhuis te
wonen. Een woning waar je blij van wordt en waar je
elke keer als je thuis komt een vakantiegevoel krijgt.
Waar je lak aan de hele wereld kunt hebben en waar
je, als in een boomhut, de omgeving op afstand in de
gaten kunt houden. Of een huis waar je op een uitnodigende manier gasten kunt ontvangen en met elkaar
plezier kunt hebben.
Bij het bedenken van mijn eigen huis zocht ik
vooral naar licht en uitzicht. Na het vinden van een
kavel waar dat mogelijk leek, ben ik eerst aansprekende voorbeelden gaan zoeken. Welke huizen hebben
meer ruimtelijkheid door een grotere hoogte, een insteekverdieping, bijzondere lichtinval of mooi uitzicht.
Bekende voorbeelden zijn het huis van Charles en Ray
Eames en het Stahl-huis van Pierre Koenig - allebei
Case Study huizen in Los Angeles - en het Douglas huis
van Richard Meier, of het Maison de Verre van Pierre
Chareau. Geen van alle bijzonder grote of dure woningen. Wat ze gemeen hebben is dat ze ruimtelijk zijn, dat
ze een dubbele hoogte hebben, dat ze uitzicht hebben,
of dat ze licht en luchtig zijn. Ook is het ontbreken van
een nostalgische of historiserende bouwstijl van doorslaggevende betekenis.
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Huis Van Heeswijk, Rieteiland, Amsterdam

Die kwaliteiten zijn vertaald in het ontwerp voor
ons huis in Amsterdam. Het is een soort tribune geworden van drie verdiepingen gericht op het uitzicht. In dit
geval naar het westen en naar de dagelijkse zonsondergangen. Het huis is open, heeft verschillende hoogtes,
en van alle kanten stroomt daglicht naar binnen. Door
zoveel mogelijk binnenwanden weg te laten en door
alle voorzieningen, zoals kasten en sanitair, te groeperen in een centraal geplaatst serviceblok is een spectaculaire ruimtelijkheid met een weids uitzicht ontstaan.
Thuis komen is meteen thuis zijn.
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