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Rieteilandhuis
Het huis dat architect Hans van Heeswijk ontwierp op een vrije kavel van het Rieteiland Oost op IJburg is
volledig gericht op het uitzicht. De plaatsing op de kavel is zo uitgekiend dat er vanuit het huis panoramisch
zicht is op het Diemerpark. Vanuit de werkplekken aan de oostzijde kan de Larikslaan, de as van het eiland,
worden overzien en vanaf het vlonderterras aan de westzijde en de waterkant vormen de zonsondergangen
een dagelijks bijzonder schouwspel.
Het huis is een eenvoudig rechthoekig bouwvolume van drie woonlagen en een kelder. De straatzijde is
gesloten met geperforeerde en geanodiseerde aluminium panelen. Sommige van deze panelen waar zich
vensters achter bevinden kunnen automatisch geopend worden om licht door te laten. De gevel aan de
waterkant is daarentegen volledig open. Op de tweede laag is een deel uit het volume weggelaten om
ruimte te maken voor een terras. Ook zijn verschillende onderdelen van het interieur speciaal ontworpen
voor dit project; de haard, boekenplanken, wastafels, keukenblok en tafels.

Rieteiland House
The Rieteiland House was designed by architect Hans van Heeswijk. In fact, the attractive plot of land is
part of a newly established island at IJburg on the outskirts of Amsterdam in the Netherlands. It asked for
a house that is completely orientated on the panoramic views to the park and the landscape. It is carefully
sited so as to create views that are unobstructed by neighbouring houses.
The intention was to maximize the relationship with the terrain, and to create a surprise between an austere closed front and the opposite effect in the interior. To achieve this, the boxlike street facade is completely
cladded with perforated horizontal aluminium panels, of which some can open automatically to make way
for the windows behind them. The aluminium panels are punctuated by perforations that show a pattern of
waves. The facade on the waterside is completely made out of glass sheets and sliding doors. Diverse parts
of the interior are specially designed for this project: the tables, washbins, kitchen unit and fireplace.
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Project
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Landscape Design
Photo Credits

Rieteiland House
Residential
Amsterdam
Hans van Heeswijk
Hans van Heesiwjk
Richard Gouveneur, Hans van Heeswijk, Rob Hulst
2008 - 2009
2010 - 2011
275 m2
Hans van Heeswijk
Michael van Gessel
Dennis Brandsma, Imre Csány DAPh, Luuk Kramer

Hans van Heeswijk
architecten

Ertskade 111
1019 BB Amsterdam
+31 20 622 57 17
info@heeswijk.nl
www.heeswijk.nl
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

Keuken en eettafel op de begane grond met de service schacht bekleed met wengé latjes voor de akoustiek.
Kitchen and dining table on the ground floor around the service block.
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Tweede verdieping.
Second floor.
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Eerste verdieping.
First floor.

Begane grond.
Ground floor.
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Zithoek op de eerste verdieping.
Living on the first first floor.
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Zithoek en werkplekken op de eerste verdieping.
Living and workspaces on the first floor.
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Fluoriserende kleuren in de utilitaire ruimtes zoals toiletten, werkkasten en kelder.
Fluorescent colors are used for the utility rooms like the toilets, cabinets and basement.

De WAVE deurkrukken speciaal ontworpen voor dit project in samenwerking met Post&Eger.
The WAVE door handles are specially designed for this project in collaboration with Post&Eger.
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Badkamer en terras op de tweede verdieping.
Bathroom and terrace on the second floor.

De Corian wastafels zijn speicaal voor dit project ontworpen.
The Corian washbasins are specially designed for this project.
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