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RAR+SCW, TIel

Type gebouw: Kantoor, 
Nieuwbouw 
Oplevering: maart 2012
Bureau: Krijger & Wagter  
Architecten B.V.
Architect: B.M.M.O. Krijger
Fotografie: B.M.M.O. Krijger

Swindonk, Zwijndrecht

Type gebouw: Kantoor, Nieuwbouw
Oplevering: Juli 2011
Bureau: Lugten Malschaert 
Architecten
Architect: Andries Lugten
Fotografie: Jeroen Musch

Fagron BV, Capelle aan de Ijssel

Type gebouw: Bedrijfsgebouw, 
Nieuwbouw 
Oplevering: November 2011
Bureau: Gremmen Architectuur 
Interieur
Architect: B. Gremmen
Fotografie: Bas Gremmen en  
Rene de Wit
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Fabric Façade, Almere

Type gebouw: Woningbouw, nieuwbouw
Oplevering: Juni 2011
Bureau: cc-studio
Architect: cc-studio & studiotx in collaboration with R. 
Veening
Fotografie: John Lewis Marshall

“The only true crisis is a lack of imagination.”
Hoeveel super low budget woningen hebben deze 
gevarieerde lichtkwaliteit???? Het project laat goed zien 
dat zelfs een alledaagse en bescheiden rijtjeskavel in een 
stad als Almere in principe veel meer kan bieden dan de 
soms iets te gemakzuchtige standaard gekozen oplossing.

Doelstelling van opdrachtgever Rob Veening was een 
ruime, lichte woning met beneden atelierruimte en 
boven wonen. Op twee zeer verschillende wijze is de 
ruimtelijke architectuur van de woning door daglicht 
interventies bepaald. Door deze relatie ruimtelijke 
architectuur (o.a. met vides, set backs, split-levels) en 
de specifieke daglichttoetreding heeft iedere ruimte een 
totaal ander (licht) karakter gekregen. Aan de achterzijde, 
het kunstenaarsatelier komt noorderlicht diep de ruimte 
binnen doordat de vloer van de 1e verdieping iets van de 
gevel is teruggelegd en op de begane grondvloer van het 
atelier het daglicht zowel door de ramen beneden als ook 
door de ramen van de 1e verdieping binnen komt. Door 
deze set back ontstaat er tevens een visuele relatie tussen 
de woonruimte/keuken boven en het atelier beneden. Als 
je de trap naar de 1e verdieping neemt zie je nu aan het 
einde van de trap de schilderijen in het atelier hangen. Ook 
het normaal donkere midden van de woning – waardoor 
een erg hard lichtcontrast raamzijde – niet raamzijde 
ontstaat – is door Rob’s wens een licht en ruimtelijk 
woning te hebben aangepakt. Vanaf de 1e verdieping 
is een over alle boven gelegen woonverdiepingen 

doorlopende vide met daklicht aangebracht. Alle 
woonvertrekken zijn zo met elkaar visueel verbonden en 
er ontstaat een bijzondere interne ruimte met een zeer 
aangename lichtkwaliteit en veelzijdige oriëntatie (en 
voelt daardoor zeer ruimtelijk aan). Bijkomstig voordeel 
is dat aan de voorgevel, bovengelegen studeer/tv ruimte 
geen ramen nodig heeft en ook niet heeft gekregen ook 
mede om kosten te besparen. Daglicht is natuurlijk ook 
duurzaam en is volop aanwezig zonder dat er sprake is 
van oververhitting zomers door het schoorsteeneffect van 
de vide in combinatie met de grote openingen in de gevel 
en hoge deur boven bij het dakterras. Het project toont, in 
deze tijd van crisis waarin veel grote spelers in de bouw 
het nu juist laten afweten, dat er toch nog interessante 
architectuur in Nederland gerealiseerd kan worden dankzij 
particulier opdrachtgeverschap: een voor de gewone man/
vrouw bereikbaar voorbeeld. 
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Dutch Mountain, Huizen

Type gebouw: Woningbouw
Oplevering: Januari 2012
Bureau: denieuwegeneratie
Architect: denieuwegeneratie
Fotografie: Jaap Vliegenthart & John Lewis Marshall

In dit project zit een fantaschtische tegenstelling: aan 
de ene kant ligt het opgesloten in een kunstmatige berg, 
aan de andere kant is er met spannende perforaties 
een enorme kwaliteit aan de binnenruimte gegeven: 
grotachtige ruimtes, strijklicht, etc.

De halfondergrondse woning gaat op in het landschap 
van het Goois Natuurreservaat. De grote glaspui aan de 
zuidzijde laat de warmte binnen die in het beton wordt 
opgeslagen. In de zomer koelt de aarde de woning 
natuurlijk. Een houten luifel reguleert de zoninval en vormt 
de enige zichtbare architectuur aan de buitenzijde. De 
open draagstructuur is met een licht inbouwpakket aan 
kamers ingevuld. Het huis is flexibel en kan zo meegroeien 
met de bewoners. Het concept van een huis in een berg 
was het startpunt, hierna was het aan de ontwerpers 
om binnen deze uitdaging zo groot mogelijke kwaliteit te 
halen in een halfondergrondse ruimte. Sterker nog, door 
het gebruik van de perforaties is juist het idee van een 
berg versterkt. Het ligt in een berg, maar heeft enorme 
hoeveelheden daglicht. Zelfs in de onderste ruimtes is 
door middel van een ‘lichtschoorsteen’ licht naar de 
onderste grotkamer gebracht.
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Woonhuis Rieteiland, Amsterdam
Type gebouw: Woningbouw
Oplevering: Augustus 2011
Bureau: Hans van Heeswijk architecten
Architect: Hans van Heeswijk
Fotografie: Imre Csany/Studio Scany

Een belangrijke ambitie bij het ontwerp van dit huis was 
om het ultieme vakantiegevoel te creëren door buiten en 
binnen zoveel mogelijk in elkaar te laten opgaan. 

Het huis dat architect Hans van Heeswijk ontwierp op 
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 water en het 
Diemerpark. De ambitie was om in plaats van een huis met 
afzonderlijke vertrekken een lichte en open woonruimte 
te creëren met een maximaal contact met de omgeving. 
Om dit te bereiken zijn gangen en binnenwanden zoveel 
mogelijk weggelaten en zijn dubbel hoge ruimtes gemaakt 
die naar boven toe vloeiend in elkaar over gaan. Het huis 
is een soort ruimtelijke tribune, gericht op het uitzicht 
en de namiddagzon. Naar boven wordt het uitzicht 
steeds weidser: eerst het riet en het water, dan over 
het Diemerpark en uiteindelijk tot aan het Amsterdam 
Rijnkanaal en de Rembrandttoren. Vanuit de werkplekken 
aan de oostzijde kan de Larikslaan, de as van het eiland, 
worden overzien en vanaf het terras aan de westzijde en 
de waterkant vormen de zonsondergangen een dagelijks 
bijzonder schouwspel. Een strook van de zijgevels is 
van gematteerd glas om wel licht binnen te laten, maar 
niet belendingen of de straat te zien. Als de zon op deze 
gevels staat werkt dit als een toverlantaarn. Van alle 
kanten wordt veel daglicht ontvangen. Aan de noord- 
en zuidzijde als diffuus licht, aan de oost- en westzijde 
gericht op het uitzicht. Hierdoor en door de dubbel hoge 
ruimtes binnen is er een bijzondere en lichte ruimtelijkheid. 
Door de situering aan het water (aan twee zijden) komt 

het daglicht ook door het water gereflecteerd naar binnen, 
waarmee ook het fenomeen ‘Hollands licht’ op bijzondere 
wijze wordt ervaren. 
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Watervilla, Amsterdam

Type gebouw: Woningbouw
Oplevering: Augustus 2011
Bureau: Framework Architecten ism Studio Prototype
Architect: M. Ter Stege; J.Spee; J.Steenvoorden;  
T. Geerlings
Fotografie: Jeroen Musch & Studio Prototype

De watervilla, gelegen in Amsterdam Zuid is georganiseerd 
in drie niveaus, die ruimtelijk verbonden zijn door een 
patiostructuur. De slaapverdieping bevindt zich onder het 
waterlijnniveau; het wonen en werken zijn georganiseerd 
boven het waterniveau. Het contact tussen water en 
woning staat centraal binnen het ontwerp, subtiel wordt 
een spel gespeeld tussen open en gesloten. De gewenste 
privacy kan door de bewoners zelf bepaald worden en 
is vormgegeven als een patroon van verticale latten. Dit 
patroon is een abstracte knipoog naar de structuur van 
water en sluit op deze wijze aan op de waterwereld van de 
locatie.
Uitgangspunt in het ontwerp was om het daglicht optimaal 
te benutten over alle etages van de woning en daarbij 
de door de gebruikers gewenste privacy te waarborgen. 
Deze wens is vertaald in een ontwerp waarbij er een 
grote diversiteit aan gevelopeningen zijn gerealiseerd, die 
gecombineerd met een voorliggende gevelstructuur van 
houten latten, de bewoners de mogelijkheid biedt om de 
privacy zelf te bepalen. De gevelstructuur filtert daarnaast 
het daglicht op een subtiele wijze en draagt daarin bij aan 
de belevingskwaliteit van de woning. Daglicht tot op het 
laagste niveau van de woning wordt gewaarborgd doordat 
de woning is georganiseerd rondom een patiostructuur die 
het licht tot onder het waterniveau brengt. De witstalen 
trap die zich in deze patio bevindt versterkt deze verticale 
beleving.
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‘Licht budget’, Almere

Type gebouw: Woningbouw
Oplevering: December 2011
Bureau: Courage Architecten
Architect: Lars Courage
Fotografie: Ian Beck

Buren direct binnen 2m zijdelings op je lip, bijna geen tuin, 
9m hoog en dan toch vrijstaand...? ...Nou, dan bouw je 
toch een woning zonder ramen...! Hoe start je dus met 
mooiere uitdagingen aan een daglicht-trip dan onder deze 
voorwaarden? 

Als architectenburo spelen wij vaak en graag met glas en 
daglicht, maar deze opgave is in zijn grootte en eenvoud 
een pareltje. Het beperkende budget van € 300.000,00 all 
in vroeg direct vanaf het begin om extra inventiviteit. De 
crux achter dit concept ligt in het sluiten van de gevels, ten 
gunste licht via het dak binnen te halen. Donker van buiten, 
licht van binnen. Op deze wijze kunnen de bewoners 
optimaal gebruik maken van daglicht en is zijn privacy 
maximaal gewaarborgd. Om het daglicht diep de woning 
in door te laten dringen zijn een open vloer constructie en 
weinig sluitende wanden een must. Vanuit elk ‘vertrek’ is 
er zowel horizontaal als mede vertikaal contact mogelijk. 
De badkamerruimte krijgt indirecte daglichttoetreding via 
de reflectie van de binnenzijde van de sandwichpanelen 
door de glazen wanden. De enige zicht opening in de 
woning is aan de achterzijde op de begane grond aan de 
tuinzijde. Hier treffen we de enige glaspui van de woning 
aan. Het beperkte accumulerend vermogen van de woning 
in combinatie met de duurzame installatie techniek van 
snel en langzaam reagerende installaties, leidt tot een 
verbluffend wooncomfort. Deze opgave is de som van 
een intensieve samenwerking van de gehele bouwkolom, 
beginnend bij de gemeente, via de opdrachtgever, architect, 
adviseurs, naar de bouwer en diens onderaannemers.


