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MHB Skyframe, Goirle

Type gebouw:	woning,	nieuwbouw
Oplevering:	oktober	2009
Bureau:	Guller	Guller,	Rotterdam
Architect:	Clara	Prosdocimo
Fotografie:	Guller	Guller

Paviljoen met Zwembad, 
Rijsbergen

Type gebouw:	bijgebouw,	nieuwbouw
Oplevering:	augustus	2008
Bureau:	Architectenbureau	
Paul	van	den	Heuvel,	Breda
Architect:	Paul	van	den	Heuvel
Fotografie:	Michel	Kievits

Axians, Utrecht

Type gebouw:	kantoor,	nieuwbouw
Oplevering:	augustus	2008
Bureau:	Architectenbureau	
Hoogeveen	BV,	Amstelveen
Architect:	Arjen	Hoogeveen
Fotografie:	John	Lewis	Marshall
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Galeriewoning IJburg, Amsterdam

Type gebouw:	woning,	nieuwbouw
Oplevering:	mei	2008
Bureau:	Tom	Bergevoet	Architecture,	Amsterdam
Architect:	Tom	Bergevoet
Fotografie:	Katja	Effting	&	Tom	Bergevoet

In het wensenpakket van de opdrachtgevers van kavel R205 
zit een dubbelzinnigheid. De woning moet niet alleen 
comfortabel te bewonen zijn, ook moest het pand de 
mogelijkheid bieden te functioneren als galerie en tentoon-
stellingsruimte. Daarom bevat het wensenlijstje een grote, 
open ruimte waarin daglichttoetreding een cruciale rol speelt.

Kavel	R205	is	onderdeel	van	een	aaneengeschakelde	serie	
vrije	kavels	aan	de	waterrand	van	het	Steigereiland,	waarvan	
alleen	de	“bouwenvelope”	vooraf	door	de	gemeente	is	
vastgelegd.	De	gesloten	zone	van	de	woning	is	aan	de	
zuidzijde	van	de	kavel	gepositioneerd	zodat	de	gesloten	
gevelvlakken	op	warme	dagen	beschutting	bieden	aan	het	
open	deel	van	het	interieur,	dat	zo	minder	wordt	blootgesteld	
aan	directe	zoninstraling.	Tevens	wordt	zo	directe	inkijk	
voorkomen	vanuit	de	John	Napier-straat,	die	uitmondt	op	
een	deel	van	de	kavel.

De	gesloten	zone	vormt	de	hardware	van	de	woning,	waarin	
-	naast	de	zogenaamde	dienende	functies	-	ook	technische	
voorzieningen	zoals	leidingschachten	en	constructieve	
stabiliteitsvoorzieningen	(dwarswanden)	zijn	opgenomen.	De	
ruimten	die	zich	hier	bevinden	–	bergingen,	verkeersruimten	
en	sanitair	–	zijn	functioneel	bepaald.	Zij	hebben	
daarom	elk	hun	eigen,	bijpassende,	specifieke	(kunst)
verlichting.	Aangezien	voor	deze	dienende	functies	minder	
verlichtingssterkte	nodig	is	dan	voor	de	hoofdfuncties,	en	
deze	dienende	functies	slechts	incidenteel	gebruikt	worden,	
is	in	de	gesloten	en	donkere	zone	de	behoefte	aan	energie	
voor	kunstverlichting	beperkt.

De	vloeren	in	de	open,	lichte	zone	zijn	functioneel	gezien	
volledig	vrij	in	te	vullen.	Daarom	is	in	deze	zone	gekozen	
voor	een	algemene	en	neutrale	verlichting	bestaande	uit	
een	reeks	spotjes,	op	gelijkmatige	afstanden	in	het	plafond.	
De	verlichtingssterkte	van	deze	spotjes	is	variabel	en	door	
de	gebruikers	aan	te	passen	aan	specifieke	vormen	van	
gebruik.	De	spotjes	zijn	bovendien	dimbaar	en	richtbaar	op	
specifieke	artistieke	objecten	op	de	vloer	of	op	de	wanden.	
Aangezien	in	de	open	zone	natuurlijk	daglicht	overvloedig	
aanwezig	is,	is	de	behoefte	aan	energie	voor	kunstverlichting	
ook	hier	beperkt.

Om	de	gevraagde	lichte	en	open	ruimte	te	kunnen	
realiseren	wordt	het	woonprogramma	eerst	onderverdeeld	
in	klassieke	categorieën	van	de	dienende	en	bediende	
functies.	De	dienende	functies,	zoals	sanitaire	ruimten,	
opslagvoorzieningen	en	trappen	worden	naar	één	zijde	van	
de	kavel	geschoven.	Omdat	de	dienende	functies	meestal	
een	donker	en	gesloten	karakter	hebben,	ontstaat	aan	
deze	zijde	van	de	kavel	een	donkere,	sterk	gesloten	zone.	
Aan	de	andere	zijde	van	de	kavel	kan	zo	de	gevraagde	
openheid	ontstaan.	Hier	vinden	de	bediende	functies	zoals	
de	woonruimten	en	het	gastenverblijf	hun	plek.	Ook	de	
gevraagde	galerieruimte	bevindt	zich	in	de	open	en	lichte	
ruimte.
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Huis IJburg, Amsterdam

Type gebouw:	woning,	nieuwbouw
Oplevering:	juli	2008
Bureau:	Rocha	Tombal	Architecten,	Amsterdam
Architect:	Ana	Rocha	&	Michel	Tombal
Fotografie:	Christian	Richters

Het ontwerp van dit huis in IJburg is ontstaan vanuit 
een onbegrensde fascinatie voor het gebruik van licht in 
combinatie met sculpturale vormen en bijzondere detaillering.

Bij	de	start	van	het	ontwerp	zijn	eerst	de	lichtcondities	
van	de	locatie	bekeken.	Vanwege	de	smalle	straat	en	
het	feit	dat	de	voorgevel	zich	aan	de	relatief	donkere	
noordwest	kant	bevindt	is	gekozen	voor	een	vrijwel	gesloten	
front.	De	tuingevel	is	op	het	Zuidoosten	gericht	en	de	
tegenoverliggende	tweelaagse	bebouwing	laat	meer	daglicht	
toe.

De	gesloten	façade	is	een	statement	door	het	sterke	
contrast	met	de	belendende	façades.	
Alleen	op	de	begane	grond	is	het	witte	volume	doorsneden.	
Hier	is	de	voorgevel	naar	achter	geschoven,	als	een	
scenario,	om	de	perceptie	van	de	trap	mogelijk	te	maken.	

Achter	de	gesloten	façade	ontstaat	een	lichtroute:	na	het	
ervaren	van	de	openheid	en	het	intensieve	daglicht	op	de	
begane	grond	krijgt	de	bewoner	vanaf	de	eerste	verdieping	
het	idee	in	een	gesloten	trappenhuis	te	komen.	Door	zijn	
vorm,	die	op	sommige	plekken	gesneden	is	om	lichtinval	
te	permitteren,	en	het	contrast	tussen	extreme	openheid	
en	volledige	geslotenheid,	ontstaat	er	een	lichtspel	dat,	
verdieping	na	verdieping,	gidst	en	verrast.	Aan	het	eind	van	
de	route	wordt	men	via	een	opening	in	het	dak	weer	met	een	
intensief	lichtbad	geconfronteerd.	

Naast	een	centrale	voorzieningunit	die	op	de	begane	grond	
de	etalageachtige	hal	en	de	intieme	woonkamer	scheidt,	
klimt	een	trap	door	het	hele	huis.	Door	deze	twee	elementen	
direct	achter	de	gevel	te	plaatsen,	krijgen	de	functies	
hierachter	veel	flexibiliteit	maar	vooral	volledig	contact	
met	de	tuin	en	het	zonlicht.	Deze	ingreep	beperkt	gebruik	
van	kunstlicht	zo	veel	mogelijk	en	geeft	het	gebouw	in	de	
winter	een	natuurlijke	opwarming.	De	per	ruimte	variërende	
openingen	van	de	achtergevel	geven	aan	iedere	verdieping	
een	eigen	lichtkwaliteit.	In	de	vide	van	de	woonkamer	
verbindt	de	sculpturale	openhaard	de	begane	grond	met	
de	eerste	verdieping	zodat	één	hoge	majestueuze	ruimte	
ontstaat.	

Op	de	bovenste	laag	geniet	de	hoofdslaapkamer	van	het	
uitzicht	over	IJburg	via	een	grote	schuifpui.	Om	opwarming	
te	voorkomen	is	de	borstwering	van	het	balkon	als	gevel	
opgetrokken	en	beschermt	de	slaapkamer	op	het	warmste	
moment	van	de	dag.	Ook	is	het	kunstlicht	zo	veel	mogelijk	
geïntegreerd.	Gelijkmatige	dimbare	wandverlichting	verzorgt	
het	basis	verlichtingsniveau	in	de	woning.	Indirecte	verlichting	
door	spots	in	nissen	en	verdekte	lijnverlichting	zorgen	ervoor	
dat	elke	ruimt	een	andere	kleurnuance	en	sfeer	krijgt	door	
verschillende	lichtreflecties.
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Crystal Court, Amsterdam

Type gebouw:	woning,	nieuwbouw
Oplevering:	maart	2009
Bureau:	Tangram	Architekten,	Amsterdam
Architect:	Bart	Mispelblom	Beyer	&	Charlotte	ten	Dijke
Fotografie:	John	Lewis	Marshal	&	Martijn	Oort

In het plan Crystal Court is gezocht naar een nieuwe manier 
van ruimtelijk stapelen, waarbij individualiteit, flexibiliteit, 
ruimtelijkheid en licht en daarnaast de integratie met de 
natuur voorop staan. De sculpturale vorm is geheel bekleed 
met werstern red cedar. Een glasoverkapte binnentuin is het 
verbindende element tussen de appartementen.  

Crystal	Court	is	een	configuratie	van	een	viertal	gebouwde	
sculpturen	in	een	open	ruimte	naast	het	Gijsbrecht	van	
Aemstelpark	in	Buitenveldert,	Amsterdam.	De	dichtheid	is	
bijzonder	hoog,	de	F.S.I.	(FloorSpace	Index)	op	de	locatie	is	
4.	Er	is	dus	sprake	van	een	zeer	intensief	gebruikt	terrein.	
De	sculpturen	konden	bij	aanvang	vrij	verkaveld	worden	in	
appartementen,	d.w.z.:	de	bewoners	konden	niet	alleen	de	
indeling	van	de	woningen	vrijkiezen	maar	ook	de	afmeting.	
Deze	vrijheid	van	indeling	werd	mogelijk	gemaakt	door	te	
werken	met	nieuwe	constructieve	technieken	in	combinatie	
met	holle	vloeren.	Dit	heeft	geresulteerd	in	37	totaal	
verschillende	woningen	in	de	hogere	koopsector.

Door	in	het	plan	de	footprint	van	elke	sculptuur	klein	te	
houden	en	iedere	massa	naar	boven	toe	te	laten	uitgroeien	
tot	een	groter	volume,	ontstaat	een	plan	met	grillige	
tussenruimten	en	een	grote	openheid	op	de	begane	grond.	
In	deze	intermediaire	wereld	vloeit	de	ruimte	van	het	park	
tussen	de	sculpturen	door.	Gebouwen,	groen	en	water	raken	
hierdoor	met	elkaar	verweven.	Fascinerende	doorzichten	zijn	
het	gevolg.
De	energieprestatie	van	de	woningen	die	vanuit	dit	gebied	
ontsloten	worden	is	hierdoor	sterk	verbeterd.	In	deze	‘kas’	

heeft	iedere	woning,	naast	grote	dakterrassen	aan	de	
buitenlucht	een	extra	buitenruimte,	die	het	gehele	jaar	door	
bruikbaar	is.	De	bodem	van	de	kas	bestaat	uit	water	en	tuin	
en	bedekt	daarmee	het	ondergronds	parkeren.	Het	water	
functioneert	als	privacybuffer	voor	de	onderste	woningen.	
Daarnaast	zorgt	het	water	voor	bouwfysische	conditionering	
van	de	‘kas’	en	dient	als	tuin	met	inheemse	waterplanten.	
Ieder	dak	kan	worden	gebruikt,	zo	krijgt	elke	woning	één	of	
meerdere	buitenruimten	van	formaat.

Het	licht	in	de	woningen	dat	van	meerdere	kanten	komt,	
varieert	sterk	van	sfeer.	Door	grote	gevelopeningen	van	de	
woningen	aan	de	buitenzijde	is	er	de	klare	ongestuurde	
lichtinval	vanuit	de	buitenlucht.	Niet	alleen	gevelopeningen,	
maar	ook	verrassend	grote	lichtstroken	in	het	dak	geven	de	
appartementen	een	zeer	lichte	indruk.
Meer	gefilterd	is	het	licht	dat	de	woningen	binnendringt	
vanuit	de	tussenwereld.	Soms	onder	immense	overstekken,	
soms	direct	uit	de	glazen	kas	komt	het	licht	meer	indirect	
de	woningen	binnen.	Hierdoor	ontstaan	grote	contrasten	
in	sfeer	en	beleving.	Dit	maakt	het	licht	in	de	woningen	
bijzonder	van	sfeer.	Door	de	zoninval	in	de	kas	is	er	sprake	
van	verrassende	doorzonning.	Weerspiegeling	van	het	licht	
in	het	water	in	de	‘kas’	en	rondom	het	gebouw,	zorgen	voor	
een	zeer	bijzonder	daglichtspel	op	gevels	en	in	de	woningen.	
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Sterk Huis, Tjalleberd

Type gebouw:	woning,	nieuwbouw
Oplevering:	mei	2008
Bureau:	Architectuurbureau	Sluijmer	&	van	Leeuwen,	Utrecht
Architect:	Michael	van	Leeuwen	&	Pieter	Looijaard
Fotografie:	Cornbread	Works

Het Sterk Huis staat in De Deelen, een omvangrijk 
laagveengebied in de Friese Wouden. Wonen in het Sterk 
Huis is leven met het licht. Daglicht is in al zijn facetten een 
onontkoombaar bouwmateriaal: van spiegelingen in het 
water tot aan veranderende luchten en de wisseling van de 
seizoenen. Alles wordt door de bewoners sterk ervaren.

Het	landschap	van	de	Deelen	is	door	mensen	in	cultuur	
gebracht.	Het	stelsel	van	de	petgaten	heeft	een	structuur	en	
een	hoofdrichting,	maar	is	niet	rigide.	Waar	het	nodig	is	buigt	
een	slootje	om	een	boom	of	een	huis	heen.	Een	fijn	raster	
van	rietkragen	laten	het	licht	en	het	zicht	diffuus	door.	De	
coulissen	van	stuiken,	lage	bomen	en	riet	kaderen	het	beeld	
van	landschap	steeds	op	een	nieuwe	manier	in.

Deze	elementen	komen	terug	in	het	Sterk	Huis.	In	de	
behandeling	van	het	steeds	wisselende	daglicht,	het	kaderen	
van	het	uitzicht,	de	blik	op	de	weidsheid	van	het	landschap,	
de	spiegeling	van	het	licht	in	het	gebouw	dat	elk	seizoen	
wisselt,	coulissewerking	door	de	half	open	houten	schermen,	
de	structuur	en	de	richting	in	de	plattegronden	en	het	
beperkte	palet	van	natuurlijke	materialen.

Het	Sterk	Huis	bestaat	uit	een	ensemble	van	een	hoofdhuis	
met	een	bijgebouw	annex	atelier	op	het	voormalig	boerderij-
erf.	Het	hoofdhuis,	met	exact	dezelfde	afmeting	als	de	
oorspronkelijke	stolpboerderij,	heeft	een	interieur	dat	volledig	
in	schoonwerk	beton	is	gegoten.	Twee	hoofdvolumes	
herbergen	de	meer	gesloten	woonfuncties,	zoals	de	
slaapvertrekken,	de	bibliotheek	en	werkkamer.	Tussen	de	

volumes	is	de	ruimte	informeel	en	daar	bevinden	zich	de	
leefvertrekken.	

In	het	interieur	is	de	materiaaltoepassing	van	beton	tot	in	
detail	ver	doorgevoerd.	Zo	is	de	grote	haard	met	kanalen	
ingelaten	in	een	negen	meter	hoge	betonwand,	worden	
vloerafscheidingen	rondom	vides	gevormd	door	in	het	
beton	gestoken	glasplaten	en	zijn	alle	installaties	volledig	
geïntegreerd	in	het	beton.	

Steeds	is	onderzocht	hoe	om	te	gaan	met	verwarmen,	
koelen	en	ventileren,	behaaglijkheid	en	het	binnenklimaat,	
gebruik	van	water,	licht	en	verlichting,	hergebruik,	emissie,	
uitvoerbaarheid	en	bouwfysica	en	hoe	deze	aspecten	op	een	
slimme	manier	in	de	woning	te	integreren.
De	vorm	van	de	woonhuis	(stolp)	is	leidend	geweest	in	de	
gedachtevorming.	De	oriëntatie	van	het	woonprogramma	
(met	kunsthal)	in	relatie	tot	de	soort	en	hoeveelheid	
natuurlijk	licht	dat	naar	binnen	kan	vallen	tot	zorgvuldig	
ontworpen	openingen	in	het	dak.	Op	uitwerkingsniveau	
zijn	brandmelders,	lichtarmaturen,	beveiligingsmelders,	
afvoerrozetten	in	het	betonwerk	opgenomen	met	specifieke	
detaillering.
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AL-Light, Haarlem

Type gebouw:	woning,	nieuwbouw
Oplevering:	januari	2009
Bureau:	Border	Architecture,	Amsterdam
Architect:	Henri	Borduin
Fotografie:	Jeroen	Musch

De	straat	waarin	de	huizen	liggen	is	één	van	de	smalste	
straten	in	de	wijk.	Bovendien	heeft	de	straat	een	noord-zuid	
oriëntatie.	Eén	van	de	belangrijkste	ontwerpvraagstukken	
was	dan	ook	optimaal	toegang	bieden	aan	
daglichttoetreding	op	elke	verdieping	van	de	woning.	

Getracht	is	de	woningen,	ondanks	de	geringe	ruimte	tot	
alle	buren,	een	openheid	te	geven	zonder	de	privacy	van	
de	bewoners	uit	het	oog	te	verliezen.	Zowel	de	gevel	als	
de	interne	structuur	zijn	hiervoor	belangrijk.	De	afmetingen	
van	de	kozijnen	en	de	diepte	garanderen	een	gevoel	van	
beslotenheid	in	het	interieur,	terwijl	de	grote	ramen	een	
openheid	uitstralen	vanaf	de	straat.	De	straat	is	zo	smal	dat	
het	kozijn	wordt	ervaren	als	meubelstuk	in	de	straat.	De	
interne	structuur	kent	eenzelfde	indeling	als	de	gevel.	Hier	
zijn	het	smalle	vides	gekoppeld	aan	dakramen,	die	het	huis	
een	grote	dieptewerking	geven	en	zorgen	voor	een	discreet	
contact	tussen	de	verdiepingen.

De	straat	waarin	de	huizen	liggen	is	één	van	de	
smalste	straten	in	de	wijk.	Bovendien	heeft	de	straat	
zelf	een	noord-zuid	oriëntatie.	Eén	van	de	belangrijkste	
ontwerpvraagstukken	was	dan	ook	op	welke	manier	de	
invloed	van	het	daglicht	op	elke	verdieping	vergroot	kan	
worden.

Het	zonlicht	valt	op	twee	plaatsen	verticaal	door	de	
voorzieningenzones:	alle	verblijfsruimtes	worden	verlicht	met	
diffuus	en,	soms,	direct	zonlicht.	Dit	licht	is	structureel	anders	
dan	het	licht	dat	door	de	gevelramen	valt:	het	is	gescheiden	

van	het	uitzicht,	en	daardoor	puur	licht	geworden.	Door	
verplaatsing	van	verdiepingshoge	schuifdeuren,	die	per	
verdieping	de	drie	hoofdruimtes	van	elkaar	scheiden,	kan	er	
naar	behoefte	worden	geschakeld	en	gescheiden	in	zowel	
oppervlak	als	lichtintensiteit.

Door	de	gelijke	afmetingen	zijn	de	ruimtes	tevens	functioneel	
uitwisselbaar.	Maar	wat	belangrijker	is,	de	verandering	van	
het	licht	per	ruimte	wordt	door	bewoners	bewust	ervaren.	
Wanneer	ze	door	het	huis	bewegen,	worden	ze	zich	bewust	
van	de	verschillende	richtingen	en	intensiteiten	van	het	licht.	
Dit	is	per	jaargetijde	anders.	Iedereen	kan	dit	op	zijn	eigen	
manier	interpreteren	en	verbinden	met	een	woonfunctie.	
Dit	kan	een	levenlang	doorgaan.	Inzichten,	kennis	en	
wensen	veranderen	en	daarmee	licht	en	ruimtebehoefte	van	
bewoners.


