
Eigenzinnig wonen op een eiland in Utrecht

50 ruime kavels voor moderne woningen in Terwijde – Leidsche Rijn, Utrecht 

Eigenzinnig wonen op een eiland

- 50 Ruime kavels variërend van 163 – 709 m2 

-  Wonen in moderne vrijstaande kubuswoningen 

-  Met een Binnentuin exclusief voor de bewoners, 

ingericht door de bewoners 

- Veel privacy 

- Midden tussen het groen

- Prijzen vanaf € 120.000,– inclusief BTW

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Kijk op www.kubuseiland.nl, mail naar vrije.kavels@utrecht.nl of bel 030 286 3681.
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Het heerlijke aan KubusEiland is de ligging: aan alle 
kanten omringd door water. Geen kinderachtige 
slootjes, maar mooie weidse waterlopen van haast  
30 meter breed. Om voet op KubusEiland te zetten, 
steek je de brug over. Vandaar rijd je over de enige 
weg die het eiland telt naar je eigen Kubuswoning, 
verscholen in het groen. Waterrijke omgeving, 
moderne architectuur. Rust en ruimte. En het 
bruisende Utrecht op nog geen half uurtje fietsen.  

Hier ligt het



Inleiding 

EEN BUITENKANS - U zoekt de ideale plek om te wonen. Tussen groen en 
water. Wat meer ‘buiten’, maar met een stad in de buurt. U houdt van moderne 
architectuur, van ruimte en comfort. U zou wel een kavel willen kopen. En daar 
het huis van uw dromen op laten bouwen.

Dat kan allemaal op KubusEiland! Dit wooneiland aan de Jazzsingel in Terwijde 
in Leidsche Rijn ligt op slechts een half uurtje van de binnenstad van Utrecht. 
Het herbergt 50 kavels waarop bijzondere kubushuizen komen. Strakke 
vormen, speelse lijnen en een zee aan leefruimte: de kavels variëren van  
163 m2 tot 709 m2.

In dit magazine stellen we KubusEiland aan u voor. Het eerste deel van het 
magazine is informatief: zo vertelt stedenbouwkundige Stefan Bödecker wat 
het eiland zo speciaal maakt. In een stappenplan zetten we op een rijtje wat 
er komt kijken bij het bouwen van uw droomhuis. U leest meer over het groen 
op het eiland. En tot slot hebben we de omgeving in kaart gebracht. Of u zich 
ergens op uw plek voelt, begint met een lekker huis – maar de omgeving van 
KubusEiland draagt er zeker aan bij! 

Het tweede deel van het magazine is een bron van inspiratie: hier vindt u 
de kubuswoningen die 24 architecten ontwierpen (vanaf pagina 22). U hebt 
natuurlijk de vrijheid om het anders te (laten) doen, maar u krijgt een goed 
beeld van de mogelijkheden.

Heeft u na het lezen van dit magazine nog vragen? Neem dan gerust contact 
met ons op via vrije.kavels@utrecht.nl of 030 286 3681.

Team Zelfbouw Utrecht, bureau Negen Tien
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Stefan Bödecker, de stedenbouwkundig supervisor van KubusEiland

‘Hier krijg je het  
echte eilandgevoel’ 

Wanneer stedenbouwkundige 
Stefan Bödecker van BFAS 
praat over KubusEiland, dan 
doet hij dat met aanstekelijk 
enthousiasme. ‘Het is het 
sluitstuk van Terwijde. Er 
moest iets speciaals gebeu-
ren.’ Daarom daagde BFAS 
30 architecten uit die eerder 
betrokken waren bij Terwijde, 
om de perfecte kubuswoning 
te ontwerpen.

Dat het spectaculair zou worden 
had Stefan Bödecker van BFAS 
architectuur en stedebouw wel 
verwacht. Dat maar liefst vieren-
twintig van de 30 architecten  
zouden reageren, en dan ook nog 
met zulke goede ontwerpen, was 
ook voor hem een verrassing. 
‘Stuur een schets van een ku-
bische woning voor Kubus Eiland’, 
had hij gevraagd. Wat hij kreeg 
waren 24 volledig uitgewerkte 
ontwerpen. ‘Het is architecten 
eigen dat ze niet met half werk 
komen. Dat ze zich laten mee-
slepen in hun enthousiasme en 
gelijk iets goeds neerleggen. Het 
zijn stuk voor stuk ontwerpen 
geworden waarmee je zo aan de 
slag kunt, dus wie ervoor kiest 
om met een van deze architecten 
zijn droomhuis op KubusEiland 
te gaan bouwen, maakt echt een 
vliegende start.’

Eilandenrijk
BFAS heeft het stedenbouwkun-
dig plan voor Terwijde gemaakt, 
met andere woorden: zij hebben 
de wijk ontworpen. Zij bepaalden 

voor alle eilanden de randvoor-
waarden waarbinnen de architec-
ten de woningen konden ontwer-
pen. ‘Wij zorgen voor eenheid 
binnen een rijke verscheidenheid.’ 
Terwijde ligt wat lager dan de rest 
van Leidsche Rijn en heeft grote 
waterpartijen die uitkomen op de 
Haarrijnseplas. ‘Daarom is beslo-
ten van Terwijde een eilandenrijk 
te maken.’ De wijk is opgebouwd 
uit verschillende eilanden met 
ieder hun eigen karakter, maar 
allemaal staan ze in contact met 
het water. 

Wonen op een eiland
De meeste eilanden zijn schierei-
landen. ‘Er zijn eigenlijk maar twee 
echte eilanden en dat zijn Eiland6 

én natuurlijk dit eiland, Kubus-
Eiland.’ KubusEiland is het sluit-
stuk van Terwijde. ‘Hier moest dan 
ook iets speciaals gebeuren. Dat 
wilden we benadrukken door er 
vrije kavels te maken die op een 
bijzondere manier het landschap 
in zich opnemen.’ Het is een  
relatief klein eiland van 3,5 hec ta re 
waardoor het echte eiland gevoel 
hier het meest aanwezig is. 
Het moest ook een groen eiland 
worden. ‘Een mooi landschap 
waar alle kavels een weids uitzicht 
op water en groen hebben. Over 
het eiland loopt een lommerrijke 
weg. Aan weerszijde van de weg 
bepalen bloemen, vaste planten 
en kleine bomen het beeld. Via 
oprijlaantjes kom je op de kavels 

en van daaruit kun je kijken over 
de groene Binnentuin of over het 
omringende water.  
De weg loopt dood, maar doordat 
er meerdere ingangen naar de 
Binnentuin zijn kun je toch ‘een 
rondje eiland’ doen.’
De grote Binnentuin is voor alle 
bewoners te bereiken. ‘Deze tuin 
gaan we samen met de bewoners 
inrichten. De basis wordt aange-
legd, maar laten we wel afhangen 
van de behoefte van de toekom-
stige bewoners.’

Kersenbloesem
Voor de begroeiing op het eiland 
is met een aantal landschap-
ontwerpers gesproken. Zij kwa-
men op het bijzondere idee om 
‘exoten’ aan te planten. ‘Samen 
met de landschapontwerpers heb-
ben we een selectie van bomen, 
struiken en heesters gemaakt die 
in de lente en de herfst een paar 
weken heel specifiek kleuren. In 
de herfst zijn de bomen vuurrood 
en in de lente hebben ze witte 
bloesem.’ De rest van het jaar is 
alles groen. ‘We hopen een beetje 

op het Japanse kersenbloesemef-
fect; dat mensen in mei speciaal 
even komen kijken hoe prachtig 
KubusEiland in bloei staat.’ 

Heldere spelregels
Om het landschap zoveel mogelijk 
tot zijn recht te laten komen, 
heeft BFAS duidelijke bouwvrij-
heden en-regels aan de woningen 
gesteld. ‘Allerlei aanbouwen en 
bijgebouwen gaan ten koste van 
het groen op het eiland. Daarom 
hebben we ruime woningen met 
een compacte opzet in het steden-
bouwkundig plan opgenomen. 
En om ervoor te zorgen dat de 
verschillende villa’s toch familie 
van elkaar worden, hebben we  
de kubische vorm als voorwaarde 
bedacht. Ook het parkeren binnen 
de woning en de groene erf-
afscheidingen moeten bijdragen 
aan dit heldere beeld. ‘Het klinkt 
misschien paradoxaal, maar een 
paar stringente bouwregels blijken 
stimulerender te werken dan vol-
ledige vrijheid. Voor de kopers 
werkt dat zo omdat ze weten waar 
ze aan toe zijn. De randvoorwaar-

den zijn helder, dus ze weten ook 
wat de buren gaan doen. Maar 
ook voor de architecten bleek het 
keurslijf van de kubus inspirerend 
te werken. Het lokt creativiteit  
uit.’ Binnen die kubus heb je 
een heleboel vrijheid. Dat er veel 
mogelijk is, hebben de architecten 
laten zien. BFAS is trots op het 
resultaat. ‘Het bewijst dat onze 
stedenbouwkundige opzet werkt.’ 

Goed gevoel
Het liefst zou hij willen dat al deze 
architecten straks ook daad-
werkelijk aan de slag mogen op 
KubusEiland. ‘Maar dat is niet 
aan mij, de bewoners bepalen 
uiteindelijk met wie ze hun huis 
gaan bouwen. Dit magazine geeft 
ze een heel goed beeld van wat 
er kan en wat deze architecten in 
huis hebben.’ Zo moeten de ont-
werpen volgens hem ook gelezen 
worden; als mogelijke oplos-
singen, niet als definitieve ontwer-
pen. ‘Kijk wat je aanspreekt, wat 
een goed gevoel geeft’, geeft hij 
als advies. ‘Wie voor een van deze 
architecten kiest, heeft wel een 

voorsprong. Je weet in elk geval 
dat de basisgedachten zijn goed-
gekeurd door het super viserende 
team.’

WWW.BF-AS.NL
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Er zijn bouwregels voor het ontwerp, maar ook:

Vrijheid om zelf 
in te vullen

vrije kavel twee-onder-één-dak

vrije kavel twee-onder-één-dak

vrije kavel twee-onder-één-dak

vrije kavel twee-onder-één-dak

vrije kavel twee-onder-één-dak

vrije kavel twee-onder-één-dak
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maximale bouwenvolop uitholllen kubus

bovenzijde kubus

uitsluitend platte daken

accenten parkeerplaatsen

KubusEiland wordt een 
unieke wijk. Niet alleen door 
de ligging maar ook door  
de huizen. U bent vrij om 
uw kubuswoning zo te laten 
ontwerpen dat hij naadloos 
aansluit bij uw woonwensen. 
Er zijn wel bouwregels opge-
steld. Dan wordt het eiland 
architectonisch opvallend én 
kunnen alle bewoners hier 
plezierig wonen.

Woning
-  De kavel (onderverdeeld in  

3 types: small, medium en large) 
heeft een maximale  
bebouwingsruimte van: 

 -  Small – 6x6x6 meter of 
7,5x7,5x7,5 meter

 -  Medium – 9x9x9 meter
 -  Large – 10x10x10 meter
  Zie www kubuseiland. nl voor 

ligging kavels
-  De woning heeft een kubusvorm.  

Er mogen ‘happen’ uit de kubus  
worden gehaald, maar de kubus-

vorm blijft herkenbaar. Verschil-
lende bebouwings elementen 
kunnen zorgen dat de kubus-
vorm herkenbaar blijft. Enkele 
voorbeelden: balkon, serre,  
garage, berging of dakterras 

-  De maximale maat van een 
vrijstaande woning is 10x10x10 
meter. De minimale maat is 
9x9x9 meter. 

-  De woning heeft een plat dak.
-  De bovenzijde van de kubus-

woning moet voor een deel 
bestaan uit binnenruimte. Deze 
ligt aan minimaal één zijde aan 
de rand van de kubus. Een 
ommuurde buitenruimte is ook 
toegestaan. De kubusvorm blijft 
herkenbaar. 

-  De woning is gebouwd binnen 
het bouwvlak. 

-  De oriëntatie van de woning 
staat vast. De woning mag niet 
gedraaid worden.

-  Alle functies worden gerealiseerd 
binnen de kubusvorm. Hetzelfde 
geldt voor balkons, serres, 
dakterras en dergelijke.

U bent vrij om:
-  Uw kubuswoning zo te laten ont-

werpen dat hij naadloos aansluit 
bij uw woonwensen 

-  De afmeting van uw kubus-
woning (lXbXh gelijke af-
metingen) zelf te bepalen mits 
de kaveloppervlakte het toe laat.

-  Te bepalen waar uw kubus-
woning komt te staan op de ka-
vel binnen het bebouwingsvlak.

-  Om een steiger aan het water  
te bouwen. De steiger mag  
maximaal 6 meter breed zijn  
en ligt op de kavel

-  2 of 3 parkeerplaatsen te  
bouwen op uw kavel

-  Een deel van de kubuswoning 
te gebruiken voor zakelijke 
doeleinden

Materiaal en kleur
-  Materialisatie van de woning  

bestaat uit natuurlijke materialen.  
Staal en aluminium zijn ook 
toegestaan. 

-  Het kleurgebruik bestaat uit 
aardetinten in de range wit, 
lichtgeel, grijs, bruin, antraciet 
en zwart.

-  Uitlogende materialen, zoals 
lood, zink en koper, zijn niet  
toegestaan. Dit om vervuiling 

van het grondwater te voor-
komen.

Erfafscheidingen en  
terrassen 
-  Bij voorkeur komen er erf-

afschei   dingen in de vorm van 
beplanting.

-  De steiger is maximaal 6 meter 
breed en ligt op de kavel. Een 
steiger boven het water is niet 
toegestaan.

Parkeren
Op de kavel realiseert u 2 of 
3 (afhankelijk van de grote 
van de kavel) onbebouwde 
parkeerplaatsen op het erf.  
U bent vrij om een garage in  
het kubusvolume te realiseren.

Beeldkwaliteitsplan
Alle randvoorwaarden, details 
en referentiebeelden zijn vast-
gelegd in het Beeldkwaliteits-
plan KubusEiland (Maart 2015). 
De regels uit het Beeldkwali-
teitsplan en de kavelpaspoorten 
zijn leidend. U kunt het Beeld-
kwaliteitsplan downloaden op 
www.kubuseiland.nl.
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Openbaar gebied

water

openbaar groen

steiger

verharding

Aanduidingen

gemaal/ pompput

lantaarnpaal

brug

verkeersdrempel

Talud

woningentree

boom (nieuw)

heester

haag

ondergrondse afvalcontainer (x aantal)

opstelplaats GFT-containers

Woning / eigen terrein

woning / berging

gemeenschappelijke tuin

tuin / erf

parkeerplaats eigen terrein

Waar gaan we wonen?

Plattegrond

LEGENDA

SCHAAL 1:140



Dichter bij de seizoenen Alles in de buurt

In het voorjaar rijdt u over  
de holle weg door een groene 
haag naar uw eigen kubus. 
Overal witte bloesem en 
sneeuwklokjes. In de herfst 
kleurt KubusEiland rood, 
dankzij het blad van  
de bomen. Alle seizoenen 
hebben hun eigen kleur op  
het eiland – maar groen  
speelt de hoofdrol.

Over het landschap op het eiland 
is goed nagedacht. Het speciale
beplantingsplan creëert een 
unieke sfeer. De boomsoorten 
die zijn uitgekozen, bloeien in het 
voorjaar uitbundig wit en krijgen in 
het najaar schitterende herfstkleu-
ren. Daardoor gaan de seizoenen 
een stuk meer leven dan wanneer 
je echt in de binnenstad woont.
Daarnaast is het eiland zo inge-
richt dat er veel natuur te zien is 
en weinig verkeer. Het eiland heeft 
één toegangsbrug en telt slechts 
één weg. Aan weerszijden van 
deze weg is beplanting begroeid 
met struiken, bomen en bloemen.

Gemeenschappelijke 
Binnentuin
Naast de seizoensgebonden be-
planting ligt er nog een bijzonder 
stukje natuur op het KubusEiland:  
de Binnentuin. Een centraal gele-
gen, groene tuin van en voor alle 
bewoners van het eiland. Deze 
grond wordt, samen met de kavel, 
mandelig uitgegeven. De Binnen-
tuin is een plek om te recreëren, te 
tuinieren, te spelen. Aanvankelijk 
bestaat de basis uit gras en bo-
men. Komt er een klimboom? Een 
bbq-plaats? Wordt er een wan-
delpad gemaakt, een moestuin 
aangelegd of een picknicktafel 
neergezet? De definitieve inrich-
ting wordt door alle bewoners 
samen bepaald en uitgevoerd*. 

Dit houdt in dat de gemeente het 
samen gemaakte plan uitvoert en 
dat het beheer en onderhoud van 
de Binnentuin in handen zijn van u 
als bewoners.

Boom cadeau!
Om het groene karakter van 
KubusEiland te versterken krijgt 
u bij aankoop van uw kavel een 
boom cadeau. Welk type boom 
dat is, hangt af van de ligging 
van uw kavel. Er wordt reke-
ning gehouden met een goede 
bezonning van de tuinen en de 
woningen. Zo krijgen de kavels 
aan de oostkant een andere 
boom dan die aan de westkant.
-  bij kavels 1 t/m 5, 13 t/m 18 

en 41 t/m 48 krijgt u de Acer 
Rubrum (Japanse Lijsterbes)

-  bij kavels 6 t/m 12 en 36 t/m 
40 krijgt u de Sorbus commixta 
(Rode Esdoorn)

-  bij kavels 19 t/m 35 krijgt u de 
Quercus Palustris (Moeraseik)

*) De planvorming voor de definitieve 
inrichting van de Binnentuin wordt 
opgestart na verkoop van fase 3 en als 
70% van de kavels in optie is genomen.

Je ergens thuis voelen begint 
met een lekker huis. Maar de 
omgeving is ook belangrijk. 
Zijn er winkels en andere 
voorzieningen binnen hand-
bereik? Kunnen de kinderen 
in de buurt naar school?  
Is het ver naar het dichtst-
bijzijnde park?

Over de nabije omgeving rond 
de kubuswoningen hebt u al veel 
gelezen. KubusEiland ligt heerlijk 
besloten en is rijk aan water en 
natuur. Maar ook over de wijde 
omgeving valt genoeg te ver tellen. 
KubusEiland is onderdeel van 
Terwijde, het meest noordelijke 
deelgebied van Leidsche Rijn, een 
relatief jong woongebied ten wes-
ten van de stad Utrecht. Terwijde 
ligt ingebed tussen de A2 en het 
spoor. Het heeft zelfs een eigen 
treinstation. 

Met de auto en de trein rijdt u 
dus zo naar Utrecht, Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Maar 
ook op de fiets bent u snel in de 
Domstad. Fijn als u de dynamiek 
van een stad wilt opzoeken.

Buiten sporten en spelen 
Bent u toe aan rust en frisse 
lucht? Lichaamsbeweging?  
Dan kunt u in Terwijde ook alle 

kanten op. Naar het Maximapark  
bijvoorbeeld. Het is met z’n 
300 hectare net zo groot als 
de Utrechtse binnenstad. Er is 
(of komt in de nabije toekomst) 
van alles: van een theehuis en 
picknickweides tot een Japanse 
tuin, van een natuurgebied en een 
beeldenpark tot een evenemen-
tenterrein. Rondom het park is 
Het Lint aangelegd, een recrea-
tiestrook die ideaal is voor wie 
houdt van fietsen, hardlopen of 
skaten. In clubverband wordt er in 
sportcentra gevoetbald, ge tennist, 
gezwommen, hardgelopen en 
gehockeyed. 

Zwemmen in de natuur 
Een ander prachtig stuk natuur  
is de Haarrijnse Plas. ’s Zomers 
kunt u hier een frisse duik nemen 
in het schone water. Er is ook 
een strand aangelegd, waar het 
op mooie dagen heerlijk zonnen 
en spelen is. De Haarrijnse Plas 
ligt tussen Vleuten en deelgebied 
Haarrijn. Het strand en zwemwater 
vindt u vlakbij de noordpunt van 
het Maximapark. Hebt u een  
(ongemotoriseerd) bootje?  

Leuk om hier een middagje  
te varen!

Alles bij de hand
Omdat KubusEiland het laatste 
onderdeel is van Terwijde dat 
vorm krijgt, komt u min of meer 
in een gespreid bedje terecht. 
Natuurlijk, het is een woongebied 
in ontwikkeling, maar er is al 
enorm veel! Supermarkten voor 
uw dagelijkse boodschappen, 
scholen, kinderopvang; er is een 
gezondheidscentrum, er zijn cafés 
en restaurants, u kunt naar de  
bibliotheek en aan de oostkant 
van KubusEiland staat het nieuwe 
Antonius ziekenhuis met een 
uitstekende reputatie.
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Wist u dat het Maxima
park zo groot is als de 
Utrechtse binnenstad?

Japanse lijs
terbes

Rode esdoorn

Moeraseik
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Euonymus Alatus

Cornus Alba

Salix Helvetica

Ginko Biloba

Leidsche Rijn Park



Noordzijde KubusEiland

Station Terwijde

Leidsche Rijn Park

Sportpark ‘De Vryheit’

Gezondheidscentra

Albert Heijn Terwijde

St. A
ntonius Ziekenhuis

Restaurant  Zuiver
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Een eigen kubus

U hebt een droom: een kavel 
kopen en het ideale huis laten 
bouwen. In dit stappenplan 
laten we zien hoe u van die 
droom werkelijkheid maakt. 
U leest exact wat er allemaal 
bij komt kijken – van inschrij-
ving tot oplevering.

Het begint allemaal met wikken 
en wegen. Vanuit alle hoeken de 
plattegrond bekijken, samen 
overleggen… Wat is voor u de 
ideale kavel? En hoe zit het met 
de ligging: wilt u aan de Binnen-
tuin of juist liever aan het water? 
Hebt u de kavel die voldoet aan 
uw wensen gevonden, dan is het 
tijd voor de inschrijving. Dat doet 
u via het inschrijfformulier op 
www.kubuseiland.nl. 
De toewijzing van de 50 Kavels, 
die samen Kubuseiland vormen, 
gaat op volgorde van inschrijving. 
Als u de kavel krijgt toegewezen, 
komt u langs voor een vrijblijvend 
verkoopgesprek. In dat gesprek 
hoeft u nog geen beslissingen te 
nemen. U hebt twee weken de tijd 
om rustig te bedenken of u een 
optie wilt nemen op de kavel.
Voelt het goed en besluit u over  
te gaan tot de koop? Dan gaat u 
uw eerste handtekening zetten.  
U tekent de zogenaamde optie
overeenkomst. Daarmee bent u 
verzekerd dat de kavel gedurende 
zeven maanden voor u wordt 
gereserveerd. Deze maanden kunt 

u goed gebruiken om het ontwerp 
voor uw woning te (laten) maken. 

De eerste tekeningen
Nu breekt de volgende spannende 
tijd aan. Uw droomhuis gaat vorm 
krijgen op papier. De ontwerper 
maakt daarbij gebruik van uw 
eisenprogramma. Daarin zet u 
al uw woondromen, verlangens 
en voorwaarden op een rij. Heel 
belangrijk is nu dus om al uw 
eigen woonwensen te inventarise-
ren. Op basis van uw woonwen-
sen en de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden wordt een 
eerste schetsontwerp van uw 
droomhuis gemaakt. Daarvoor
kunt u een keuze maken uit 

één van de architecten uit dit 
magazine of natuurlijk zelf een 
architect inschakelen. Bent u 
tevreden over het schetsontwerp, 
dan laat u dat verder uitwerken  
tot een Voorlopig Ontwerp (VO). 

Dit is alweer een stuk concreter 
dan de schets. Hierop staan bij-
voorbeeld de plattegronden, de 
detaillering, de materiaalkeuze etc. 
Uw Voorlopig Ontwerp is klaar 
voor toetsing aan de randvoor
waarden. Aan welke randvoor-
waarden het ontwerp wordt ge-
toetst, leest u op pagina 10 en in 
Beeldkwaliteitsplan KubusEiland, 
een document dat u kunt down-
loaden op www.kubuseiland.nl.
Als uw Voorlopig Ontwerp is 
goedgekeurd, dan kunt u het 
Definitief Ontwerp (DO) laten 
maken, de technisch realiseerbare 

bouwtekening. Daarvoor gaat u 
lezen, zoeken, kijken, vergelijken 
en kiezen. Het is aan u, samen 
met de architect, om u te buigen 
over de juiste materialen en selec-
tie van het interieur. 
Ook is dit het moment voor het  
tekenen van de koopovereen
komst. Na ondertekening van  
de koopovereenkomst kunt u  
de grond afnemen bij de notaris. 
Gefeliciteerd: u bent nu officieel 
eigenaar van een mooi stuk grond 
op KubusEiland!
Na het toetsen van het Defini-
tief Ontwerp, is het tijd om een 
bouwvergunning aan te vragen. 
Voldoet ook uw bouwaanvraag 
aan alle eisen, dan krijgt u een 
bouwvergunning. En dat is als 
het ware het startschot voor de 
volgende stap.

Het echte werk: de bouw
Nadat al het tekenwerk klaar 
is, is het tijd om de schop in de 
grond te zetten. Kies een bouwer 
waarmee u in zee wilt. Omdat het 
over de daadwerkelijke uitvoering 
van uw dromen en woonwensen 

gaat, gaat u natuurlijk niet over 
één nacht ijs. Praat met meerdere 
aannemers om een goede keuze 
te maken. 
Hebt u gekozen, en staan alle 
afspraken helder op papier, dan 
start de bouw van uw kubus. 
Dit betekent dat u nog even ge-
duld moet hebben. Afhankelijk 
van het soort woning duurt de 
bouw gemiddeld zeven maanden 
tot anderhalf jaar.
Wanneer uw huis tot in de puntjes 
is afgerond, is het klaar voor de 
oplevering. Tijd om de verhuis
dozen in te gaan pakken en 
verhuisberichten te sturen. 
En dan kan het genieten in uw 
nieuwe huis echt beginnen!

Checklist

Aankoop kavel
  Inschrijving
  Toewijzing
  Oriëntatiegesprek
  Optieovereenkomst
  Koopovereenkomst

Ontwerp
  Programma van eisen
  Schetsontwerp
  Voorlopig Ontwerp (VO)
   Toetsing VO aan 

randvoorwaarden
  Definitief Ontwerp (DO)
  Bouwaanvraag indienen
    Bouwvergunning aanvragen

Bouw
  Bouwer selecteren 
  Start bouw
  Oplevering
  Verhuizen

STAPPENPLAN - P21

Een huis laten bouwen is 
geen haastklus: het neemt 
gemiddeld anderhalf tot 
twee jaar in beslag!

Stappenplan



ZOVEEL MENSEN,  
ZOVEEL WENSEN

Dana Ponec en Katja de Winter –  
Dana Ponec Architecten

WWW.DANAPONECARCHITECTEN.NL

DANA PONEC ARCHITECTEN - P23

‘Wij hebben een toegepast vak’, zegt Dana Ponec. ’We bouwen vóór en mét 
iemand. We zijn geen kunstenaars, anders waren we wel naar de kunstacademie 
gegaan. Alleen in papieren concepten leven vinden we niet zo interessant, wij 
houden echt van bouwen.’ Zeven jaar lang was Dana Ponec partner van een 
groot architectenbureau, in 2007 richtte ze haar eigen bureau op. Ze heeft 
geleerd dat er niet één type bewoner bestaat. ‘Er zijn echt net zoveel wensen 
als mensen.’ Met dit in het achterhoofd is het hele bureau aan het ontwerpen 
geslagen; ieder voor een ander ‘type’ mens. Niet dat mensen hier straks 
uit moeten kiezen, maar om te tonen dat er heel veel mogelijk is. ‘Voor de 
opdrachtgever die voor ons kiest, maken wij een heel nieuw en eigen droomhuis. 
Dan pas begint het echte ontwerpen.’

Buitenhoek - Voor wie het buitenleven graag naar binnen haalt. Je kunt op elke 
verdieping buiten en binnen leven. Onder het huis een overdekte patio, op de 
eerste verdieping een serre en op de bovenste een dakterras.

Tot de kern - Een heldere basis met een flexibele inrichting. De entree, de 
trap, de techniek en de natte cellen zijn in een toren ondergebracht. Zo zijn alle 
verdiepingen vrij in te delen en krijgt de woning een mooi hoogteaccent.

Auto in het zicht - Omdat de realiteit vaak gekker is dan je kunt bedenken, is 
dit iets voor de echte liefhebber. De auto parkeer je midden in de kubus op een 
verhoging.

Met de zon mee (12x12x12 meter) - Je volgt de zon in dit huis. Douchen en 
ontbijten in de ochtendzon, thee met middagzon en tijdens de borrel genieten 
van de avondzon. 

Smakelijk leven - Eenderde van dit huis bestaat uit een kas waarin gewassen 
kunnen worden verbouwd, maar waarin ook kan worden gekookt en geleefd. 
Warmte uit de kas wordt opgeslagen om ‘s winters kas en huis te verwarmen.

Room with a view - Voor de minimalist. Veel ruimte, weinig kamers, veel uitzicht.

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.

buitenhoek

met de zon mee tot de kern

smakelijk leven

auto in het zicht

room with a view
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EEN SAMENSPEL VAN LICHT, 
RUIMTE EN MATERIAAL

Alexandra Bonazzi – Dil & Bonazzi

WWW.DILBONAZZI.NL

DIL & BONAZZI - P25

‘Dit is het grootste cadeau dat je kunt krijgen.’ Alexandra Bonazzi pakt een 
fotoalbum. ‘Gemaakt door tevreden opdrachtgevers.’ Ze wijst een foto aan 
waarop haar partner Harriet Dil een kartonnen cirkel met twee touwtjes omhoog 
houdt. ‘Hier hadden we de zwevende openhaard uit karton geknipt zodat zij zich 
er een voorstelling van konden maken hoe die in de ruimte zou hangen.’ Het is 
duidelijk dat Dil en Bonazzi veel ervaring met particulier opdrachtgeverschap 
hebben.

De meeste mensen bouwen maar een keer in hun leven een eigen huis. Ze 
hebben er lang voor gespaard en zijn vaak onzeker. ‘Wij voelen het als onze 
verantwoordelijkheid om ze op hun gemak te stellen. In het begin is alles nog 
leuk. We maken kennis, stellen eerste ontwerpen voor, laten maquettes zien.’ 
Als het proces concreter wordt, neemt vaak de spanning toe. ‘Een bouwproces 
loopt nooit rechtlijnig. Het is dan aan ons om de sfeer goed en het proces op 
gang te houden.’ Het menselijke deel is bij Dil en Bonazzi net zo belangrijk als het 
architectonische deel. ‘Zeker wanneer je voor een particulier ontwerpt. Voor hem 
is het een ei dat hij koestert. Hij zit er met hart en ziel in.’

Dil en Bonazzi ontwerpen altijd samen. Natuurlijk is elk ontwerpproces uniek, 
maar hun stijl kenmerkt zich door een zekere nuchterheid. Naast het gebruik van 
eenvoudige composities, heldere vormen en het spel van licht, streven ze naar 
eenvoud in materiaalkeuze en detaillering. Een of twee pure materialen moeten 
voldoende zijn voor een karakteristiek ontwerp. ‘Wij zijn geen ingewikkelde types, 
maar wij staan voor onze ideeën en zullen die tot aan de oplevering beschermen.’ 
Ook voor dit ontwerp hebben ze een duidelijk idee over de materiaalkeuze. De 
huid van de kubus is van een robuuste steen, een massief geheel met gaten. 
De binnenkant is een zachte schil van hout die door het gebouw slingert. Door 
de gaten van de harde buitenkant openbaart zich op verschillende plekken de 
zachte binnenkant. ‘Wij werken graag met dit soort contrasten. Dat maakt het 
ontwerp spannend.’groenhoedenveem 16

1019bl amsterdam

t 020 320 5996
e info@dilbonazzi.nl
www.dilbonazzi.nl

10x10x10 dil en bonazzi
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SAMEN COMPONEREN  
AAN EEN HUIS

Edwin van den Dikkenberg –  
Feekes en Colijn 

WWW.FEEKESENCOLIJN.NL

FEEKES EN COLIJN - P27

Het dorpse bouwen past goed bij Feekes en Colijn. ‘Wij bouwen veel in kleine 
gemeentes. Dorpen lijken, meer dan steden, organisch te ontstaan. Er is meer 
variatie mogelijk dan bij grote stedelijke projecten. Die variatie en de persoonlijke 
inpassing in de omgeving; dat is waar wij van houden’, vertelt Edwin van 
den Dikkenberg. In zijn jaren als architect bij het Utrechtse architectenbureau 
ontwierp hij nog niet eerder zo’n moderne villa. Ook de particuliere woningbouw 
is nieuw voor hem. ‘Ik vond het leuk om hier mijn tanden in te zetten. De villa is 
modern, maar het dorpse karakter komt terug in de ruime opzet van het eiland.’

Feekes en Colijn is een atelier voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijke 
inrichting. ‘Respect voor de mens en zijn omgeving staat aan de basis van 
onze werk- en levenshouding. Niet zozeer onze eigen stijl dus. ‘Wij doen veel 
projecten in collectief particulier opdrachtgeverschap: in veel van onze projecten 
componeren de toekomstige bewoners mee aan hun eigen huis. Hierdoor zijn de 
kopers gelukkig en ontstaan er gevarieerde wijken.’

Ook voor deze opgave is het vooral de kavelkoper die bepaalt hoe zijn woning 
eruit komt te zien. ‘Ik heb nu een schot voor de boeg gedaan met mijzelf 
als bewoner in gedachte, maar dat kan nog helemaal anders.’ Wat Van den 
Dikkenberg geprobeerd heeft, is zo veel mogelijk over alle beschikbare lagen 
bouwen. ‘Dat het een kubus is, wilde ik aan alle kanten zichtbaar maken. 
Bovendien gebruik je de ruimte zo optimaal.’ 

Hoe het gaat als straks de telefoon rinkelt voor een opdracht? ‘We hebben eerst 
een gesprek waarin wij veel vragen stellen. Over de indeling van het huis; hoe wil 
iemand wonen? En over de uitstraling; hoe moet het eruit zien?’ Ook laten we 
zien wat wij gemaakt hebben. Van den Dikkenberg houdt het graag praktisch. 
Hij is niet zo’n architect die ook wil weten waar zijn klanten op vakantie gaan of 
naar welke muziek ze luisteren. ‘Nee, zo ver ga ik niet. Wel willen we graag dat 
mensen zich identificeren met hun woning. Dat als ze naar huis rijden, ze trots 
zijn op de woning die daar staat.’ 

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.



BUITENKAMERS IN DE KUBUS 

Babet Galis – Galis Architektenburo BNA

WWW.GALIS.NL

GALIS ARCHITEKTENBURO BNA - P29

De kubus moest een mooie huid krijgen, dat wist Babet Galis meteen. Hij zag het 
voor zich toen hij de opgave bekeek. ‘Het is een mooie omgeving met water in 
een glooiend, groen landschap. Daar wilde ik een warm en natuurlijk materiaal 
bij.’ Hij koos voor leisteen met hout. ‘Door de ijzeroxides in deze antracietkleurige 
natuursteen ontstaan er verschillende bruintinten. Dit past prachtig bij de warme 
gloed van het hout.’ Aan de waterkant heeft hij de woning een open karakter 
gegeven met veel hout in de gevel en de vlonders bij het water en de tuin. 
Aan deze zijde zijn er volumes die uitkragen en dubbel hoge ruimtes. Hierdoor 
ontstaan er overdekte buitenkamers. Aan de andere kant is de gevel gesloten 
en mysterieus met een compositie van gaten. Aan deze zijde gebruikt hij alleen 
nog hout in de garagedeur. Het geringe gewicht van de constructie en het 
gevelmateriaal maken het relatief eenvoudig plastiek te verlenen aan de kubus. 
Binnen worden de verdiepingen verbonden met open trappen in het hart van 
de woning. ‘De trap verdeelt als het ware de ruimte. Zo wordt elke verdieping 
nog wel ervaren als een grote ruimte, maar is er ook een ruimtelijke geleding 
mogelijk.’ Het interieur heeft hij open gelaten, er zijn veel ideeën mogelijk. ‘Het 
leek me leuk om binnen die rechte lijnen van de kubus een hele vloeiende ruimte 
te maken. De badkamer is daarvoor heel geschikt. 

Galis Architektenburo bestaat al meer dan veertig jaar. Het kleine bureau, waar 
tien mensen werken, is gevestigd in het oude centrum van Delft. Door de jaren 
heen heeft Galis veelzijdig en gevarieerd werk gemaakt. Maar aandacht voor 
de vlakverdeling en de materialisering is er altijd. ‘Dat zie je ook weer terug in 
dit ontwerp. Bovendien werken wij altijd aan projecten waar een bijzondere 
architectuur wordt gevraagd.’ Als een van de toekomstige bewoners van 
KubusEiland voor zijn ontwerp kiest, hoopt hij dat het deze specifieke uitstraling 
van het ontwerp is die aanspreekt. ‘Natuurlijk wordt dit ontwerp op maat 
gemaakt voor de toekomstige bewoner, maar er ligt wel een basis om samen 
mee verder te gaan.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.

begane grond verdieping 1

verdieping 2 doorsnede



ACHT VERDIEPINGEN IN  
EEN SPIRAAL

Maarten van Bremen, Birgitta Rottmann  
en Dirk Zschunke – GROUP A

WWW.GROUPA.NL

GROUP A - P31

De manier waarop GROUP A het rijksmonument uit de jaren twintig aan de 
Pelgrimstraat in Rotterdam heeft verbouwd tot eigen kantoor is kenmerkend 
voor hun aanpak. De voormalige werkplaats van metaalbedrijf Diepeveen is een 
spannende werkplek met verschillende niveaus en ruimtes, onverwachte hoekjes 
en diagonaal licht.
 
Bij GROUP A werken rond de 35 mensen; veelal jong en internationaal. ‘De 
typisch Hollandse baksteen is dus hier niet vanzelfsprekend’, zegt Dirk Zschunke 
die zelf uit Duitsland komt en in de Verenigde Staten heeft gestudeerd. ‘Wij 
werken altijd in teams, meestal in wisselende samenstelling. Zo houden we 
elkaar fris en alert.’ Aan het ontwerp van de kubuswoning werkte GROUP A met 
drie man. ‘We beginnen met een brainstormsessie die ieder op zijn eigen manier 
uitwerkt. De een begint met schrijven, de ander met tekenen en weer een ander 
maakt gelijk een 3D-model in de computer.’ Zschunke zelf werkt het prettigst met 
een schetsmaquette. ‘Je ziet dan meteen of de vorm goed is.’ Al deze schetsen 
bij elkaar vormen de input voor het uiteindelijke ontwerp.

Het idee was een soort woonspiraal te maken. ‘Gewoon een huis van drie 
verdiepingen vonden we niet interessant. We wilden verschillende niveaus 
die heel langzaam als een spiraal naar boven klimmen.’ Het resultaat is acht 
verdiepingen die van de tuin tot het dakterras via een centrale trap in het hart van 
de woning steeds een meter hoger klimmen. ‘Hierdoor ontstaan onverwachte 
ruimtes en tussenvloeren. Het dakraam en de verbinding tussen de verschillende 
niveaus zorgen voor een spannende lichtinval.’ Met de gevel is het ontwerpteam 
het langst bezig geweest. ‘Uiteindelijk hebben we gekozen voor een soort 
patchwork, waardoorheen de verschillende niveaus op sommige plekken 
zichtbaar zijn, maar niet constant.’ Het materiaal is heel abstract en kan nog alle 
kanten op. Net als het definitieve ontwerp trouwens. ‘We willen laten zien dat dit 
de taal is die wij spreken. Met de mensen die zich hierdoor aangesproken voelen, 
gaan wij graag in gesprek.’
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MODERN HOEFT  
NIET KIL TE ZIJN

Hans Been en Sander de Bruin – 
Hans Been Architecten BNA

WWW.HANSBEEN.NL

HANS BEEN ARCHITECTEN BNA - P33

Bij Hans Been krijgen ze weleens vaker een stedenbouwkundig plan onder 
ogen; dat hoort bij hun werk. Of ze die plannen altijd mooi vinden is een vraag 
van een andere orde. Maar toen Sander de Bruin de envelop met het plan voor 
KubusEiland opende, gingen zijn ogen glimmen. Hier komt iets heel moois. 
‘Het wordt de parel van Terwijde.’ Bijzonder aan het plan vindt De Bruin het 
eilandgevoel dat gecreëerd wordt. ‘Je moet het eiland écht oprijden, dat vergroot 
de saamhorigheid. Het weggetje dat over het eiland meandert heeft iets dorps. 
De voorgeschreven kubus zorgt voor eenheid in verscheidenheid waardoor het 
eiland een eigen karakter krijgt.’

Dit alles zorgde ervoor dat Sander de Bruin en Hans Been onmiddellijk zin kregen 
om aan het werk te gaan. ‘We wilden het graag zuiver en puur houden en hebben 
daarom ook vastgehouden aan de robuuste kubusvorm. We zochten naar 
een heldere vormgeving, naar een optimale openheid om te kunnen genieten 
van het landschap, maar tegelijkertijd naar beslotenheid om een eigen plek te 
kunnen creëren.’ Met die steekwoorden gingen Been en De Bruin al pratend en 
schetsend aan de slag. 

‘We hebben een aantal concepten neergelegd, die als uitgangspunt voor een 
ontwerptraject met een opdrachtgever zouden kunnen dienen. We hebben 
steeds gezocht naar een krachtig beeld, een warme, vriendelijke architectuur  
met een duidelijke eigen(wijze) expressie. Het zijn natuurlijk maar voorbeelden. 
We zoeken graag met onze opdrachtgevers naar een oplossing die hen op het  
lijf geschreven is. Wij willen ze graag verrassen, door hun én onze verwachtingen 
te overtreffen. Aan luchtkastelen heeft niemand wat, maar dromen maken we 
graag waar!’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.
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B E G A N E  G R O N D

LIJNENSPEL VAN DE NATUUR

Wilma Kingma en Arnout van Mameren – 
Atelier Kingma en Van Mameren

WWW.ATELIERKVM.NL

ATELIER KINGMA EN VAN MAMEREN - P35

Wie nog moet wennen aan het idee van een kubuswoning maar toch op 
KubusEiland een kavel wil kopen, kan misschien het beste contact opnemen met 
Atelier Kingma en van Mameren. Wilma Kingma en Arnout van Mameren houden 
namelijk vooral van organische lijnen en plastische vormen. ‘We hebben dan 
ook eerst even goed gescholden dat het een kubus moest zijn’, lacht Kingma. 
‘Dat is zo’n harde opgesloten vorm.’ Toch hebben ze de opdracht met beide 
handen aangegrepen, op de manier waarop ze dat al vijftien jaar gewend zijn. 
Dat betekent dat Van Mameren intuïtief begint te tekenen en Kingma praktisch 
begint na te denken. Kingma: ‘Ik benader de opgave wat rationeler. Ik bekijk de 
randvoorwaarden, denk na over het programma, bestudeer de omgeving. Arnout 
pakt gelijk zijn aquarelkwasten erbij en schildert vellen vol. En zo reageren we 
voortdurend op elkaar.’ 

Kingma en van Mameren zijn bij deze opgave begonnen met de kubus zachter 
te maken, de vorm open te breken. Van Mameren: ‘Dan begint het puzzelen. Als 
een Rubikskubus blijf je net zolang aan je concept schaven en draaien tot het 
klopt. Er komt een moment dat alles op zijn plek valt, alsof het niet anders kan 
dan zo.’ Tijdens dit proces maken ze veel maquettes. Kingma: ‘Elk ontwerp heeft 
een blinde vlek; een zijde die minder mooi is. Bij een maquette wordt die direct 
zichtbaar.’ In de woning moet het aanvoelen als op het plein in Sienna. Open, 
maar toch geborgen.’

Atelier Kingma en van Mameren bestaat nu vijftien jaar en is gevestigd in 
Schiedam. Destijds zijn ze met zijn tweeën begonnen in Rotterdam, inmiddels 
bestaat het bureau uit negen medewerkers. Van Mameren is ook beeldend 
kunstenaar en maakt regelmatig vrij werk waar hij ook mee exposeert. Zijn 
grootste inspiratiebron is de natuur. ‘Architectuur is vaak zo hard, het lijnenspel 
in de natuur vind ik veel fascinerender. De zon op een dierenhuid, de contouren 
van dat gespierde lijf; wat is er nou mooier? In onze architectuur proberen we dat 
lijnenspel dan ook zoveel mogelijk terug te laten komen.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.

B E G A N E  G R O N D



PRIVACY BINNENIN

Pieter Wagter – Krijger & Wagter Architecten 
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‘Wij pretenderen niet een bepaalde stijl te hebben.’ Aan het woord is Pieter 
Wagter, een van de twee partners van Krijger & Wagter Architecten BV. ‘Wij 
proberen steeds te bouwen wat gevraagd wordt door de omgeving of door het 
stedenbouwkundig plan.’ 

Het acht man tellende Burense bureau, midden in de Betuwe, werkt veel voor 
particuliere opdrachtgevers. Het valt Wagter daarbij op dat mensen vaak 
traditioneel zijn als het over wonen gaat. ‘Ook mensen die in de modernste 
hybride auto’s rijden, blijken moeilijk afstand te kunnen doen van het traditionele 
zadeldak.’ Wagter vindt zichzelf geen ‘typische’ architect. Architectuur moet 
wat hem betreft nooit de overhand hebben. ‘Het is wel belangrijk, maar er zijn 
maatschappelijke zaken die veel belangrijker zijn. Sociale cohesie of het recht 
van elke huurder om ook in een mooie woning te wonen bijvoorbeeld.’

Wanneer mensen voor zijn ontwerp kiezen, hoopt hij dat ze dat doen omdat 
ze zien dat hij veel ruimte gecreëerd heeft. Verschillende fijne plekken met veel 
licht en diverse buitenruimtes. ‘Omdat de buitenruimte rond de woningen weinig 
privacy biedt, hebben we die binnen in het blok gecreëerd.’ Aan de tuinkamer 
op de begane grond ligt het waterterras. Bij de open woonverdieping zitten een 
serre en een loggia, en vanaf de slaapverdieping leidt een trap naar het dakterras. 
‘Wie zo riant woont, moet in zijn nakie kunnen zonnen.’ Wat Wagter vooral leuk 
vindt, is lekker met zijn opdrachtgever aan tafel zitten en sámen iets bedenken. 
‘Als architect moet je zelf niet te veel aan het woord zijn.’ Daarom gaan Krijger 
& Wagter in hun begeleiding ook niet door tot aan het interieur. ‘Mensen moeten 
zelf weten wat voor gordijnen ze nemen. Ik wil ze best adviseren over de keuken, 
maar of die in pauwblauw of Ferrari-rood wordt afgeleverd, is mij om het even. 
Op een bepaald moment wordt het tijd je als architect terug te trekken.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.



RUIMTE IS LUXE

Jan van Spanje en Frank Verzijden – 
MaccreanorLavington Architects
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Wonen houdt voor MaccreanorLavington niet op bij de voordeur. ‘Kenmerkend 
aan onze architectuur is dat wij niet alleen zoveel mogelijk uit het huis willen 
halen, maar ook uit de omgeving’, vertelt Jan van Spanje. Dat doen ze bij 
MaccreanorLavington door altijd een verankering in de omgeving te zoeken.  
‘Dat kan heel concreet zijn, maar het kan ook verwijzen naar iets wat er ooit was. 
Bovendien moet er altijd een link zijn met het herkenbare. ‘Niet letterlijk, meer als 
interpretatie, maar toch geruststellend bekend.’ 

In deze opgave was de kubusvorm al bepaald door het stedenbouwkundig plan, 
dus in dit geval ligt die verankering minder in de omgeving, maar meer in die 
randvoorwaarde. ‘Daarom hebben we ook echt voor de optimale kubus gekozen 
en er bijvoorbeeld geen grote happen uitgehaald. Ruimte is luxe.’ Verder hebben 
Van Spanje en Verzijden gekeken hoe de rijke omgeving met water en groen zo 
veel mogelijk in huis kon worden ervaren. ‘We wilden het water, de tuin en de 
woonlagen met elkaar verbinden.’ Dit is gelukt door de dubbel hoge serre van 
waaruit je op de begane grond via de steiger in je boot stapt, en op de eerste 
verdieping zicht hebt op de tuin. De woonkamer op deze verdieping grenst aan 
de serre die ’s zomers helemaal open kan. ’s Winters wordt zo door de lage zon 
het huis verwarmd. ’Via de tweede verdieping kom je op het enorme dakterras. 
Wanneer je de volle tien meter hoogte gebruikt en het beschikbare volume 
efficiënt indeelt, blijft op het dak een meter over. ‘Hierdoor kun je een borstwering 
maken en helemaal vrij en privé op je eigen dakterras zitten.’ Met dit dak is nog 
van alles mogelijk. ‘Wij dachten aan een sauna en hot tub of zonnecollectoren. 
De indeling van het huis is al optimaal ten opzichte van de zon, dus dit is een 
uitgelezen kans om een energieneutraal huis te maken.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor. 
Het terras valt binnen de kavel.



EEN +, EEN =, EEN –

Winfried Janssen – Metropolis architecten
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Typerend voor het ontwerpproces bij Metropolis is dat er in het begin niet een 
opvatting is, maar juist meerdere. ‘Deze contrasten werken als een barrière 
waarvoor wij een oplossing moeten bieden. Dat maakt ons werk zo spannend.’ 
Architect/stedenbouwkundige Winfried Janssen vindt het steeds weer 
intrigerend om te zien hoe een eerste idee kan veranderen. Dat gebeurde ook 
bij het ontwerpen van de kubuswoningen. Samen met interieurarchitect Gerrit 
Schilder vormde hij een ontwerpteam. ‘Aanvankelijk wilden we de kubus van 
glas maken. Omdat glas alleen niet sterk genoeg is, moesten we op zoek naar 
een andere oplossing voor de draagstructuur.’ Dat werd een kruis midden in het 
huis. ‘Het was interessant om te zien hoe die vorm de plattegrond als vanzelf 
structureerde.’ Ook toen uiteindelijk de glazen gevels uit het ontwerp waren 
verdwenen, bleef het kruis als draagstructuur. Uiteindelijk kozen ze ervoor om 
naast een + ook een = en een – als elementaire draagstructuur te introduceren. 

Met deze drie vormen begon een intensieve plattegrondenstudie. ‘Dit leverde 
zoveel mogelijkheden op dat we moeilijk konden stoppen. Wij willen de 
kavelkopers niet een gefixeerde indeling aanbieden, maar de mogelijkheden laten 
zien. Plan Libre, het vrije plan, was ons uitgangspunt, ondersteund door een 
degelijke studie naar de mogelijkheden.’
Voor de gevels werden geleide rails bedacht waar grote kozijnen met glas en 
zonneschermen overheen kunnen schuiven. Alle te openen kozijnen vormen een 
Frans balkon of een vrije doorgang naar de tuin. ‘Zo kun je elk moment van de 
dag en in elk seizoen inspelen op de elementen.’ 

Metropolis houdt kantoor in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam en heeft 
zo’n twaalf mensen in dienst. Twintig jaar geleden begon Janssen tijdens zijn 
studie met het organiseren van architectuurreizen. Dit bleek een succes en 
de reizen vormen nog steeds twintig procent van de werkzaamheden van het 
bureau. ‘Het vormt een leuke afwisseling op ons dagelijkse werk en zorgt dat wij 
internationaal goed op de hoogte blijven in ons vakgebied.’ 
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DIAGONAAL LICHT EN  
EEN GLAZEN AS
 

Casper Schuuring – MONK architecten 
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Vol overtuiging hebben ze bij MONK architecten aan deze opdracht gewerkt. 
Casper Schuuring keek er dan ook naar uit om erover te kunnen vertellen. Het 
inspirerende aan de opdracht vond hij dat het een kubus moest zijn. ‘Het is een 
elementaire vorm; helder en zuiver. En het dwingt je tot een andere manier van 
denken. Om alles binnen die vooraf gestelde kaders te laten passen dien je van 
buiten naar binnen te ontwerpen. Meestal werkt het andersom, dan bepaal je 
eerst het programma en de plattegrond en daarna pas de exacte vorm. Nu moet 
alles als een ingewikkelde 3D-puzzel in elkaar passen.’ Voor veel internationale 
toparchitecten is de kubus een vorm geweest die tot de verbeelding spreekt. 
‘Het is inspirerend om die ontwerpen er weer eens bij te pakken en te zien wat er 
allemaal kan met een kubus, en dat is veel.’ Maar wat MONK architecten vooral 
wilde, is een realistisch en goed ontwerp voor de locatie. ‘Het moest haalbaar en 
betaalbaar worden.’ 

Diagonaal licht, split levels en vides. Allemaal mooie ontwerpmiddelen die de 
woning spannend, maar ook duurder maken. Hoe kon MONK architecten het 
ontwerp toch die spanning meegeven? Ze vonden de oplossing in een as over 
de volle breedte van het huis. ‘Deze as is rondom van glas en ook van buiten 
zichtbaar. Hij snijdt als een mes door het midden van het huis. In de as ligt de 
verkeersroute en dat brengt rust in de woning.’ De zijmuren van de as vormen 
de dragende muren van het huis. ‘De vloeren links en rechts van de as zijn los 
van elkaar geplaatst waardoor aan weerszijden gespeeld kan worden met de 
hoogtes.’ Hierdoor ontstaan split levels zonder dat dit constructieve gevolgen 
heeft. Door in de vloeren op de juiste plekken een uitsparing te maken kan het 
licht ook diagonaal door de woning schijnen, zonder dat je veel ruimte verliest 
door vides. ‘Zo zie je: een rijke ervaring kan ook betaalbaar zijn.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.
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GEBOUW MET 
PERSOONLIJKHEID 

Lody Trap – 
Noordwestzes architecten en ontwerpers
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In 1980 werkte de watertoren aan de Bergerweg in Alkmaar nog, maar sinds 
2002 wordt hij bemand door de architecten van Noordwestzes. Een flinke 
verbouwing, maar de moeite meer dan waard. In de gesloten cilindervormige 
schacht zijn drie werkvloeren gemaakt die je, behalve met een lift, kunt bereiken 
met de authentieke houten trap. In het reservoir is een ronde theaterruimte 
ontstaan en boven op de toren heeft Trap een glazen ontvangst- vergaderruimte 
met dakterras gemaakt. ‘Hoe kun je op zo’n ronde toren een vierkant huisje 
plaatsen’, riepen sommige mensen. Maar voor mij is dat evident. Ik wilde laten 
zien dat het veranderde beeld van de toren voortkomt uit de gewijzigde functie.

Dit is kenmerkend voor zijn manier van werken. Trap ziet een gebouw als een 
individu met een eigen gezicht. ‘Een ontwerp moet karakter hebben, eigen en 
oorspronkelijk zijn. De discussie over mooi of lelijk vind ik daarbij veel minder 
interessant. Daarnaast moet het een bijdrage aan zijn omgeving leveren en dat 
kan conformerend, maar ook juist contrasterend zijn. Een goed ontwerp heeft 
weinig woorden nodig; het moet voor zich spreken.’

Zijn ontwerp voor de kubuswoning van 12x12x12 baseerde Trap op één van de 
ontwerpstudies gemaakt voor een locatie op de overgang van Eiland 4 naar 5 in 
Terwijde. ‘Het werd een twee-onder-een-kapwoning met vier verdiepingen en een 
glazen kroon.’ Het ontwerp voor de kubus van 10x10x10 is een variant hierop. 
Belangrijk aan zijn ontwerpen zijn de gevels. ‘Het moet een geheel zijn waarbij de 
ene gevel de volgende introduceert; één plasticiteit.’ Aan dit gevelbeeld zou hij 
dan ook graag willen vasthouden. ‘De flexibiliteit zit vooral in de plattegronden.’ 
Dit is volgens hem ook de bedoeling van dit magazine. ‘Wij hebben met z’n allen 
een soort catalogus gemaakt waar de koper straks uit kan kiezen.’ Natuurlijk kan 
Trap ook een heel nieuw ontwerp maken. ’t Kan natuurlijk zijn dat mensen zich 
aangesproken voelen door de architectuur, maar specifieke wensen hebben. 
Daarmee gaan we samen met hen graag aan de slag. 
Geïnteresseerden kunnen we vlakbij het KubusEiland een vergelijkbaar project 
tonen dat vorig jaar naar ons ontwerp is opgeleverd, namelijk aan het bassin 
(Jerry Bockstraat) tussen eiland 4 en 5, de zogenaamde ‘Landmark’ (zie de 
3D-impressies).’



PIANO NOBILE

Jaap Piso – Roggeveen & Piso Architecten
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Piano Nobile, ofwel ‘de voorname verdieping’, was het uitgangspunt voor het 
ontwerp van Roggeveen & Piso. De Piano Nobile was vroeger de verdieping 
waar de edelen woonden. Alleen gewenste gasten werden hier uitgenodigd. 
Bedienden en andere werklieden kwamen niet verder dan het souterrain. ‘Dit 
principe hebben we zichtbaar gemaakt door de entree op die verdieping te 
maken.’ Via een trap langs de zijgevel kom je bij de voordeur. ‘De buitenkant, 
een zwarte kubus met lamellen, en de slaapverdieping met drie slaapkamers 
en twee badkamers kunnen nog anders worden ingevuld, maar aan het 
organisatieprincipe van de Piano Nobile zouden we graag willen vasthouden.’

Een ander principe waaraan Roggeveen & Piso graag vasthouden is dat van  
duurzaamheid. In de ruimste zin van het woord. Dus niet alleen op het gebied van 
milieu en het gebruik van duurzame materialen. Het ontwerp moet ook duurzaam 
zijn, net als de indeling die met een paar aanpassingen een heel leven mee moet 
kunnen. De zonnepanelen op het dak, de duurzame materialen in de gevel, maar 
ook het klassieke principe van de voorname verdieping en de flexibele indeling 
van de tweede etage passen dan ook goed bij de visie van het bureau.

Roggeveen & Piso Architecten is gevestigd in Waddinxveen. Met tien mensen 
werken zij aan kleine en grote woningbouwprojecten. Ongeveer twee keer per 
jaar zit daar een particuliere opdrachtgever bij. Experimenten noemt Piso dat.  
‘Dit zijn leuke, intensieve projecten. Dit doen we dan ook alleen voor mensen 
die echt wat willen. Het moet klikken, anders werkt het niet. Voor hen is het 
waarschijnlijk een once in a lifetime experience dus ook zij moeten zeker weten 
dat ze met ons in zee willen. Maar als het eenmaal zo ver is, gaan we ook echt 
samen de dialoog aan.’  Kenmerkend in die dialoog is dat Roggeveen & Piso 
graag helder en duidelijk zijn. ‘We laten bijvoorbeeld vooraf altijd weten welke 
bouwkosten te verwachten zijn, dan maken we het niet mooier dan het is. 
Daarna nemen wij onze verantwoordelijkheid om het project ook binnen die 
kosten te realiseren.’



HOLLANDS 
POLDERMATERIAAL

Fred Veerman en Jeroen van Hettema – 
Ruimplan Architecten BNA
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Fred Veerman en Jeroen van Hettema maken graag een statement. ‘Voor een 
doorsnee huis hoef je niet bij ons te komen. Wij willen graag laten zien dat 
het ook anders kan. Dat is onze rol als architect, het is onze meerwaarde, ons 
bestaan.’ Voor deze opgave hebben ze het extreem aangepakt. Niet alleen omdat 
het zo’n experimentele opgave was, maar ook omdat het om een vrije kavel gaat. 
Beiden zitten ruim twintig jaar in het vak en hebben al vele particuliere 
woonhuizen gerealiseerd. Vijf jaar geleden hebben ze Ruimplan Architecten BNA 
in Zeist opgericht. Toen bij hen het verzoek binnenkwam om een ontwerp voor 
een kubuswoning in te sturen hebben ze er een workshop voor het hele bureau 
van gemaakt. Veerman: ‘Met z’n allen hebben we aan vier plannen gewerkt om 
uiteindelijk twee ontwerpen in te dienen. Riet was hierbij de inspiratiebron.’ 

De Schil - Van Hettema heeft altijd een fascinatie voor rieten gevels gehad. 
‘Prachtig, zo’n huis dat je moet knippen en scheren.’ Als een appelschil wilde 
hij het om de gevel wikkelen. Hierdoor ontstaat een interessant spel van dikkere 
en dunnere vlakken. ‘Schijnbaar toevallig vallen er gaten in de schil, maar in 
werkelijkheid zijn deze van binnenuit door het programma bepaald. Waar een 
raam nodig is, valt een gat. ‘We hebben een orthodox Hollands poldermateriaal 
op een onorthodoxe manier ingezet, daar hou ik van.’

Rietveld - Een wuivend rietveld was voor Veermans team de belangrijkste 
inspiratie. ‘Daarnaast zijn we erin geslaagd om er een kubus en toch géén kubus 
van te maken.’ De ontwerpers zijn uitgegaan van twee volumes, bijeengehouden 
door een frame van Cortenstaal. Dit frame verbeeldt het uitvergrote rietveld en 
heeft precies de vorm van een kubus. Het zwarte volume is een rechthoek met 
drie verdiepingen waarin alle privé-vertrekken zijn geplaatst. Daarnaast staat 
een glazen doos met daarin alle open vertrekken. Voor de gevel van het zwarte 
volume zou hij het liefst een rubberachtig materiaal gebruiken dat hij, net als bij 
een Chesterfieldstoel, gecapitonneerd zou aanbrengen. ‘Dat geeft de gevel een 
stoere uitstraling.’

begane grond verdieping 1 verdieping 2 doorsnede



DE GRENZEN OPZOEKEN

Wouter van Riet Paap en Daan Briedé –
Architectuurbureau Sluijmer en Van 
Leeuwen
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‘Kom binnen’, met een wijds gebaar zwaait Daan Briedé de deur van het 
voormalige distributiecentrum van Verkade open. Tijdens een rondleiding door 
dit Utrechtse pand vertellen hij en collega Wouter van Riet Paap over hun bureau 
waar veertien architecten werken die elk project van A tot Z begeleiden. ‘Wij 
zijn dus architect, projectleider èn technisch tekenaar.’ Grote voordelen: onze 
persoonlijke betrokkenheid en dat alles tot in detail wordt uitgewerkt volgens 
plan. De partners bewaken de ‘Sluijmer en Van Leeuwen stijl’, die open, helder  
en hedendaags is.

Wat kun je met een kubus? Wat is typerend voor de vorm? Wat is nog wel een 
kubus en wat niet meer? Dat zijn de eerste vragen die Van Riet Paap en Briedé 
zichzelf stelden voor ze aan hun ontwerpen voor de kubuswoning begonnen. 
‘Wij zoeken eerst de grenzen op’, vertelt Van Riet Paap. ‘Dit leidt tot oplossingen 
waar je anders nooit aan zou hebben gedacht.’ Het duo is voor deze opgave tot 
drie ontwerpen gekomen waarin de route steeds als bepalende factor is gebruikt.

Elke woning heeft een bepaalde routing en dat wilden ze zichtbaar maken aan 
de buitenkant. Het ontwerp Sliced vormt een gesloten blok waarin alleen de 
verkeersroute is uitgesneden. De vertrekken zijn naar binnen gekeerd en het licht 
valt door het atrium de kern binnen. Het ontwerp Twisted is juist transparant. 
Achter grote glazen gevels vormen de trappen in een rondgaande beweging een 
twist. Hier zijn alle vertrekken juist naar buiten gekeerd. Deze twee concepten 
zijn gecombineerd in Mixed, op 12x12x12 meter. Van Riet Paap: ‘De uitdaging 
was om twee gelijkwaardige woningen te creëren. We hebben de woningen als 
het ware om elkaar heen laten krullen. Op elke verdieping is steeds een andere 
woning dominant.’ 

Briedé: ‘Mensen die met ons een kavel willen bebouwen hoeven niet te kiezen uit 
een van deze ontwerpen, voor hen beginnen we weer helemaal opnieuw. Meestal 
komen mensen bij ons terecht omdat ze van ons werk en onze stijl houden. 
Maar ook voor de aandacht die wij besteden aan elke opgave. We zijn een soort 
horlogemakers, met oog voor detail.’

twisted sliced mixed



HET BESTE VAN TWEE 
WERELDEN

Rasmus Krach Bjerregaard –  
Tegnestuen Vandkunsten
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‘Denemarken kent een sterke traditie in het gemeenschapsbouwen’, vertelt 
Rasmus Krach Bjerregaard. Het Deense architectenbureau Tegnestuen 
Vandkunsten is een van de pioniers binnen deze traditie die startte in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. Als reactie op de anonieme buitenwijken ontstaat er 
in die tijd veel belangstelling voor het gemeenschapsleven waarin ieder zijn eigen 
woning bezit, maar ook een aandeel heeft in het gemeenschappelijke. Wat ook 
in die ideologische traditie past, is dat Vandkunsten altijd zo goedkoop mogelijk 
probeert te bouwen en streeft naar maximale standaardisering. ‘Iedereen moet in 
zo’n gemeenschap kunnen wonen.’

Ook bij zijn kubuswoning is Bjerregaard uitgegaan van de samenhang: tussen 
de ruimtes in de woning. Een huis bestaat uit open gemeenschappelijke ruimtes 
en uit plekken waar mensen meer privacy wensen. Dit principe wilde hij in de 
vormgeving terug laten komen. De onderste laag is opgetrokken uit bakstenen. 
Hierin zitten de meer gemeenschappelijke ruimtes zoals de entree en de garage, 
maar ook de woonkamer en de keuken. Al deze ruimtes hebben direct contact 
met buiten. De verdiepingen daarboven zijn meer privé. Om dit zichtbaar te 
maken zijn deze volumes uit andere materialen vervaardigd. ‘Zo is een spel van 
kubussen binnen de kubus ontstaan.’

‘Nederlanders parkeren hun auto graag in of bij hun huis en willen altijd minimaal 
drie slaapkamers. In Denemarken hebben wijken vaak een gezamenlijke 
parkeerplek en zijn slaapkamers vaak open ruimtes die overdag een andere 
functie hebben dan ’s nachts.’ In zijn ontwerpen van de kubuswoningen 
zijn Deense invloeden voelbaar. Alle ontwerpen hebben drie ‘Nederlandse’ 
slaapkamers, maar ook ruimtes die nog vrij in te vullen zijn; als bibliotheek, 
speelruimte of zithoek bijvoorbeeld. Als je de schuifdeuren van de slaapkamer 
openzet wordt dit een grote ruimte waar je kunt slapen en baden, waar  
zithoekjes zijn, een werkplek en het grote dakterras, zodat je er ook overdag 
prettig kunt verblijven. ‘Zo heb ik in dit ontwerp het beste van twee werelden 
willen verenigen.’
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INTIEM HUIS MET  
SPANNENDE GATEN

Theo Verburg – Theo Verburg Architecten
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‘In een goed concept komt alles samen’, zegt Theo Verburg. ‘Dat is het verschil 
tussen een goed en een slecht ontwerp. Het zorgt ervoor dat een gebouw een 
gevoel krijgt en niet alleen een programma.’ Voor Verburg is architectuur een 
kunstvorm die in de realiteit staat, die de tijdgeest verbeeldt, maar ook lang moet 
meegaan. ‘Wij proberen onze creativiteit en fantasie niet te laten beteugelen 
door bouwregels en wetgeving, maar er juist door uitgedaagd te worden.’ Dit 
resulteerde in twee ontwerpen.

De Zwarte Kubus - In dit ontwerp wilden ze maar een paar happen uit de kubus 
nemen waar al het licht door naar binnen moest komen. De hoofdvorm moest 
intact blijven en mocht niet worden aangetast door bijvoorbeeld kleine raampjes 
uit de gevel te snijden. ‘Belangrijk in dit concept is dat we een grote hap van 
bovenaf uit het volume hebben genomen. Hierdoor is het verrassend licht in 
de woning.’ Door de hoogteverschillen op de verdiepingen zijn verschillende 
zichtlijnen gecreëerd en spoelt het licht als het ware door de woning heen. ‘Je 
kijkt bijvoorbeeld van het dakterras helemaal naar de eerste verdieping.’ Binnen 
de wanden van de kubus zijn twee patio’s gemaakt die de slaapkamers licht en 
lucht geven. ‘Je staat in de buitenlucht terwijl niemand je kan zien. Het is een 
intiem huis met spannende gaten geworden.’ 

De Witte Kubus - De witte variant van 10x10x12* is eigenlijk geen kubus, 
maar een expressieve naar buiten gekeerde vorm die valt binnen de gestelde 
contouren en die de grenzen van de zwaartekracht opzoekt. Door die vorm 
ontstaan op elke verdieping lichte, bijzondere binnenruimtes en beschutte, 
overdekte buitenruimtes.

‘Onze opdrachtgevers vallen vaak voor onze verrassende oplossingen. ‘Kan 
niet’ bestaat niet voor ons. Elke beperking is een stap naar een betere oplossing 
waar je anders niet op gekomen was.’ Verburg werkt regelmatig met particuliere 
opdrachtgevers. ‘Wij verwachten niet dat ze van tevoren precies weten wat ze 
willen, het is juist leuk om ze aan de hand te nemen in het ontwerpproces.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.

*) Dit ontwerp is een voorbeeldontwerp. Voor KubusEiland zou dit ontwerp aangepast moeten 
worden aan de maximale maat van 10x10x10 meter. 
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VRIJE HAND VOOR DE  
JONGE GARDE
Marlies Kateman, Marlies Zwols (Your Space), Ed Ravensbergen, René Berbee 
(E8-01), Laurens Schönberger, Alberto Nespoli en Joao Bola (Domus Libri) –  
Van den Oever, Zaaijer & partners architecten

WWW.OZ-P.NL

VAN DEN OEVER, ZAAIJER & PARTNERS ARCHITECTEN - P57

Dit Amsterdamse architectenbureau heeft zeven partners en zo’n negentig 
medewerkers. In kleine teams werken ze onder leiding van een van de partners 
aan opdrachten. ‘Zo hebben we de persoonlijke benadering van een klein 
bureau, maar de knowhow en betrouwbaarheid van een grote organisatie’, 
vertelt Marlies Kateman. Zeven jonge architecten gingen in groepjes met de 
kubuswoning aan de slag.

Your Space - Marlies Zwols en Marlies Kateman namen zichzelf, bij wijze van 
toekomstig gebruiker, als uitgangspunt. Van alle ruimtes in huis berekenden 
ze hoeveel tijd ze erin doorbrengen. Kateman: ‘We zagen dat wij 19 procent 
van onze tijd in de keuken zijn. En bijvoorbeeld maar 9 procent in de zitkamer.’ 
De mate van gebruik bepaalt de grootte van de ruimte. ‘In ons geval wordt 
de keuken dus groter dan de zitkamer.’ Aan de hand van de ligging van de 
villa bepaalden ze waar de gesloten ruimtes (slaapkamers, badkamer, berging 
en garage) moesten komen. De resterende open ruimte is voor de keuken, 
tuinkamer, zitkamer en werkkamer. 

E8-01 - René Berbee en Ed Ravensbergen gingen voor de eenvoud. Door snel 
en eenvoudig te bouwen krijgt de bewoner een ruim bemeten huis voor een 
kleine prijs. Ze lieten zich voor E8-01 inspireren door het Belgische Budgetten 
Bouwboek. Ravensbergen: ‘De kwaliteit van deze woning zit vooral in de 
afmetingen.’ Het huis heeft een eenvoudig betonskelet als draagstructuur en 
drie verdiepingen. Berbee: ‘Het leek ons leuk om van de middelste verdieping, 
aansluitend op de tuin, een enorme serre te maken. Lekker ruim, met een groot 
vrijheidsgevoel.’ De andere twee verdiepingen hebben een intiemer karakter.

Domus Libri - Laurens Schönberger, Alberto Nespoli en Joao Bola baseerden 
hun ontwerp op een passie, in dit geval voor boeken. Omdat Nespoli interieur-
ontwerper is, vonden ze het interessant om het interieur als uitgangspunt 
te nemen. Centrale spil in hun ‘Boekenhuis’ is de acht meter hoge 
boekenkastsculptuur die ook de trap is. Daaromheen creëerden ze verschillende 
leefruimtes. Nespoli: ‘Het draait nu om boeken, maar we kunnen natuurlijk ook 
een hele andere passie als uitgangspunt gebruiken.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor. 
Domus Libri E8-01

Your Space



SLAPEN ONDER DE STERREN

Naud Schroeder en Rozemarijn de Jong – 
Van Herk De Kleijn Schroeder en De Jong 
Architecten

WWW.VANHERKDEKLEIJN.NL

VAN HERK DE KLEIJN SCHROEDER EN DE JONG ARCHITECTEN - P59

Onder het motto: uitbreiden kan altijd, inkrimpen niet, hebben Rozemarijn de 
Jong en Naud Schroeder gezocht naar het kleinst mogelijke oppervlak voor deze 
kavels, maar met maximale ruimtelijkheid.’ De Jong: ‘Bovendien zit de kwaliteit 
van dit gebied in het landschap. Dit wilden we echt het huis in trekken.’ Stoppen 
veel architecten bij een serre en een dakterras, Schroeder en De Jong zijn een 
stap verder gegaan. ‘Je zou bijna helemaal buiten kunnen wonen.’ Daarom is 
er naast de formele routing in het gebouw ook een informele routing buiten het 
gebouw gemaakt. 

De buitenkamer op de begane grond biedt toegang tot de entree, maar je kunt 
er ook overdekt spelen of klussen. Daar vandaan kun je zowel binnendoor als 
buitenom naar de eerste verdieping. Op deze verdieping is een binnenkamer 
én een overdekte buitenkamer. De Jong: ‘Ik stel me voor dat hier aan het 
buitenplafond een kroonluchter hangt met een grote eettafel eronder.’ Via 
een buitentrap bereik je de patio op de tweede. Schroeder: ‘De intiemste 
buitenruimte.’ Dankzij schuifpuien is deze zowel bij de badkamer als bij de twee 
slaapkamers te betrekken. ‘Zo kun je baden met de schuifpuien open en slapen 
onder de sterrenhemel.’

Wie in het Amsterdamse Wilhelmina pakhuis van het twaalf man tellende 
architectenbureau staat, heeft mooi zicht op het IJ. Hoewel: precies op 
ooghoogte zit een balk door het raam van het oude pakhuis. Op die balk is met 
kleine stickertjes ‘1600 mm’ geplakt. ‘Dit verbeeldt onze visie’, zegt Schroeder. 
‘Wie hier staat, ergert zich aan die balk omdat hij het uitzicht belemmert, maar ga 
je zitten of verder weg staan, ervaar je die balk heel anders. Die ervaring is voor 
ons de essentie van architectuur.’ Om architectuur betekenis te geven moet er, 
volgens de visie van dit architectenbureau, naast de pragmatische oplossingen 
ook een tweede laag zijn: een van ervaringen, gebeurtenissen en emoties. Met dit 
ontwerp willen Schroeder en de Jong toekomstige bewoners inspireren, zonder 
een pasklaar antwoord te geven. ‘Wij willen uitdagen om ruimtes ook op een 
andere manier te gebruiken. Als mensen met ons een huis willen ontwerpen,  
kan het iets heel anders worden, maar we zullen proberen hen op dezelfde wijze 
uit te dagen bij het bouwen van hun eigen woning. Graag nodigen wij u uit om 
kennis te maken.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.
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OP ELK NIVEAU EEN TERRAS

Willem Jan Bouwman –  
Architectenbureau van Manen

WWW.VAN-MANEN.NET

 ARCHITECTENBUREAU VAN MANEN - P61

Architectenbureau van Manen is een middelgroot, Noordwijks bureau waar 45 man 
werken. ‘Onze kracht is dat we goed kunnen luisteren. Wij vertalen de wensen van 
een opdrachtgever naar een ontwerp en proberen niet onze architectenvisie door 
te drijven.’ Dit levert dan ook een zeer uiteenlopend scala aan ontwerpen op. Van 
klassiek tot modern, van grootschalig tot een individuele woonwens. ‘Maar we 
willen altijd een omgeving creëren waarin de opdrachtgever zich thuis voelt.’

Het paviljoenachtige kinderdagverblijf dat hij voor Terwijde ontwierp, was het 
belangrijkste uitgangspunt voor dit ontwerp. Zijn belangrijkste inspiratiebron was 
hij vooral zelf. ‘Als het mijn huis zou zijn, zou ik het zo maken.’ Het is leuk om aan 
zo’n vrije opdracht te werken, vindt Willem Jan Bouwman. ‘Weer even net als op 
de academie.’

Dit heeft geresulteerd in een vrijstaand paviljoen met gevels van houten lamellen 
en glas op een basement van breuksteen. ‘Zo’n robuust gebouw moet echt 
op de grond staan, vind ik. Het hout en glas zorgen voor een lichte en open 
uitstraling op de woonverdiepingen.’ Verder wilde Bouwman zo min mogelijk 
vastleggen. ‘Misschien komt er wel een groot gezin te wonen of iemand die de 
bovenste verdieping helemaal als atelier wil gebruiken; het kan allemaal.’ Wel 
heeft hij nu gekozen voor een kavel aan het water, maar de villa moet overal 
kunnen staan en naar ieders wensen in te delen zijn. ‘Daarom heb ik de woning 
opgebouwd uit een aantal vloerplaten en die op de U-vormige basement gezet. 
De gevels van de verdiepingen staan tussen de vloeren en zijn vrij indeelbaar. 
Grote puien wissel ik af met dichte panelen. Zo kun je spelen met open en dicht. 
Op elk niveau heb ik een terras bedacht, want als je zo woont moet je daar ook 
optimaal van kunnen genieten. Ik stel me voor dat je het uitzicht aan alle kanten 
wilt beleven.’

De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor. 



EEN BEWOONBAAR 
SCULPTUUR 

Florian von Behr – 
Van Tilburg Ibelings von Behr architecten

WWW.VANTILBURGENPARTNERS.NL

VAN TILBURG IBELINGS VON BEHR ARCHITECTEN - P63

Uit een kist haalt Florian von Behr acht sculpturen uit blauw schuim. ‘Ik ben 
beeldhouwend begonnen aan deze opdracht. Het moest een alzijdig interessant 
huis worden met vier verschillende gevels die zowel in aanzicht als overhoeks 
aardig zijn om naar te kijken. Een bewoonbaar sculptuur.’ Von Behr koos het 
sculptuur met U-vormige elementen die steeds een kwartslag draaien. ‘De 
volgende vraag was: hoe kun je hier aangenaam in wonen? Mij leek het prettig 
om op elke verdieping naar buiten te kunnen en de verschillende lagen met 
elkaar te verbinden door er hoge ruimtes in te maken die als een spiraal omhoog 
kruipen.’ Op de begane grond kun je vanuit de grote entree direct naar de eerste 
verdieping kijken. Deze woonlaag is meer beschut. ‘Het is een L-vormige ruimte 
waarvan eenderde uit een overdekte buitenruimte bestaat.’ De binnenkant van 
de L is gesloten. ‘Met rondom glas voel je je niet prettig.’ De buitenruimte is twee 
lagen hoog en daardoor zowel zonnig als beschut. Het meest open is de top van 
het huis. ‘Voor vrij uitzicht over het eiland.’ Verder heeft Von Behr vooral plekken 
willen creëren die nog vrij in te vullen zijn.

Ook heeft hij heel bewust niet voor een materiaal gekozen, maar de gevels 
gewoon wit gelaten en zijn ontwerp vrij in het gras gezet. ‘Dit kan misschien 
geïnterpreteerd worden als wit stucwerk, maar dat is het niet.’ Von Behr vindt 
namelijk dat een ontwerp pas echt goed kan worden in samenspraak met de 
opdrachtgever. ‘Een goed voorbeeld hiervan is het Rietveld-Schröderhuis. Dit 
was nooit zo ontstaan zonder mevrouw Schröder.’

Het mooie aan bouwen vindt hij dat iedereen zich betrokken voelt. ‘De architect, 
de projectontwikkelaar, de financier, de aannemer, de constructeur en de 
gebruiker; aan het eind zegt iedereen: daar staat mijn gebouw.’ Het ontwerpen 
van zo’n villa is voor hem een aanlokkelijke opdracht. ‘De overzichtelijke 
opdracht van het vrijstaande huis. Wonen is ook een functie die iedereen kent. 
Iedereen heeft er een mening over. Daarom is het bij architecten nog steeds zo’n 
geliefde opgave.’ 



JE MOET ER LEKKER  
IN LEVEN

Tim Habraken – VenhoevenCS

WWW.VENHOEVENCS.NL

VENHOEVENCS - P65

Een Maserati die zo zuinig rijdt als een Prius, het hybride model van Toyota. Dat 
had VenhoevenCS architecten voor ogen bij het ontwerpen van de kubuswoning. 
‘We willen een enorm duurzaam huis maken. En een flexibel huis. Flexibel in de 
indeling, maar ook in de mate van duurzaamheid. De basis is al milieuvriendelijk, 
maar dit kan oneindig ver uitgebouwd worden met bijvoorbeeld windmolens 
op het dak, een grijswatersysteem, zonnepanelen of met groen begroeide of 
fijnstofwerende gevels. Omdat geld maar een keer kan worden uitgegeven, 
hebben wij voor elk onderdeel uitgerekend wat het de toekomstige bewoner kost 
en wat het oplevert.’

De woning is gebaseerd op het Duitse ‘Passivhaus’, een principe waarbij het hele 
gebouw met de energie van één gloeilamp kan worden verwarmd. Door goede 
isolatie, juiste positionering van de ramen, ventilatielucht die door aardwarmte 
wordt verwarmd en het inzetten van geproduceerde restwarmte van apparaten en 
mensen, gebruikt een Passivhaus slecht 15 kWh/m2 energie. Bij een traditioneel 
huis is dat 70 tot 100 kWh/m2. Dit kan 3000 euro per jaar aan energiekosten 
schelen. Bovendien wordt het huis geprefabriceerd waardoor de ruwbouw in een 
week tijd gebouwd kan worden. ‘Al deze duurzaamheidsmaatregelen hebben we 
geïntegreerd in een ruimtelijk uitdagende en architectonisch bijzondere woning. 
Hiermee wilden we tonen dat duurzaamheid en bijzondere architectuur hand in 
hand kunnen gaan.’

VenhoevenCS staat voor samenwerking. ‘Binnen het bureau, maar ook met 
deskundigen, academici en kunstenaars en natuurlijk met onze opdrachtgevers. 
Habraken adviseert ze een knipselboek te maken waarin ze alles plakken wat 
verwondert. ‘Ik wil weten wat hen raakt, waardoor ze zich laten inspireren, 
waar ze zich prettig bij voelen, wat hun angsten zijn, wat ontroert, wat lekker is. 
Architectuur gaat heel vaak over esthetiek; over een buitenkant, maar waar het 
werkelijk om gaat is dat je er lekker in leeft. De buitenkant heeft zeker invloed, 
maar uiteindelijk zijn het vooral de buren die daar naar kijken.’

Een visuele toelichting op de duurzaamheidsmaatregelen in deze woning staat op 
www.kubuseiland.nl.
De schetsontwerpen zijn bedoeld als sfeerbeeld. Bouwen in het talud komt in het plan niet voor.
 



DE MOOIE OF  
DE SNELLE ROUTE

Sil Mantel –  
Wiegerinck architectuur stedenbouw

WWW.WIEGERINCK.NL

WIEGERINCK ARCHITECTUUR STEDENBOUW - P67

Het gevoel dat je kunt verdwalen of elkaar kwijt kunt raken in een huis, dat vond 
Sil Mantel vroeger al leuk. ‘Het geeft een heel rijk gevoel wanneer je ruimtes 
vanuit verschillende kanten kunt betreden. Dat wilden we hier dus ook.’ Met vijf 
collega’s werkte Mantel aan dit ontwerp. Uiteindelijk zijn alle ideeën samen-
gevoegd tot een huis waar we allemaal wel in willen wonen. ‘Een kubuswoning 
met een rustig, informeel, warm en open karakter.’ 

De in hoogte verspringende vloeren rondom een centrale trap vormen de 
ruimtelijke basis van dit ontwerp. De keuken, de eetkamer, de zitkamer en de 
studeerkamer hebben allemaal een eigen niveau, maar staan in open verbinding 
met elkaar. De ruimtes zijn onderling verbonden door brede trappen langs de 
gevels, maar kunnen ook via het trappenhuis bereikt worden. ‘Zo kun je altijd 
kiezen of je de mooie route of de snelle route neemt.’ De slaapkamers hebben 
een meer gesloten karakter. De vloeren zijn bepalend voor de architectuur van 
deze woning, dat heeft Mantel met zijn team dan ook zichtbaar willen maken 
in het gevelontwerp. Tussen de vloeren bevinden zich glazen puien of gesloten 
houten panelen. Naarmate er meer privacy gewenst wordt, sluit de gevel zich 
meer. ‘De vloeren en de panelen bepalen zo dus het ritme.’

Wiegerinck architectuur stedenbouw is al zestig jaar gevestigd in Arnhem. Er 
werken 45 mensen. Toch wil Mantel benadrukken dat de persoonlijke benadering 
bij hen voorop staat. ‘Wij werken altijd in kleine ontwerpteams die intensief 
contact onderhouden met onze opdrachtgevers.’ Als een van de kavelkopers 
voor hen kiest kan hij naast die persoonlijke benadering – ‘en een fantastisch 
huis natuurlijk’ – ook een scherpe kostenbewaking verwachten. ‘Wij hebben een 
speciale afdeling bouweconomie in huis die onze opdrachtgevers hierbij kunnen 
begeleiden.’ Zijn opdrachtgevers hoeven wat hem betreft alleen hun droom en 
wat geld mee te nemen. ‘De rest doen wij.’



VILLA-À-PORTER 

Uri Gilad – Wingender Hovenier Architecten 

WWW.WINHOV.NL

WINGENDER HOVENIER ARCHITECTEN - P69

Villa’s en klassieke woonhuizen vormen de inspiratie voor dit ontwerp van Uri 
Gilad. Deze woningen zijn een aaneenschakeling van ruimtes die, ook door hun 
royale maat, geschikt zijn voor een divers gebruik. Dit principe van royale ruimten 
die in elkaar overlopen heeft Gilad vertaald in een plattegrond rond een T-vormige 
constructie waarbij de trappen het centrum van het huis vormen. ‘De indeling van 
alle ruimtes blijft flexibel, maar zijn nu wel gedefinieerd. Hierdoor wordt het plan 
interessant en neemt het stelling in. Zie het als haute couture die de vrijheid geeft 
van prêt-à-porter.’
 
De trappen, de constructie en de doorgangen zijn zo geplaatst dat je altijd van 
het ene vertrek naar het andere kunt kijken. Ze zorgen voor een vrije beweging 
door het huis waarbij de gevels vrij en transparant blijven. ‘Waar je ook staat, er is 
altijd een relatie met buiten.’ Op elke verdieping is een flexibele indeling mogelijk 
die naar behoefte kan meegroeien. ‘Je hoeft dus niet gelijk te verhuizen na een 
gezinsuitbreiding. Het huis past zich aan jouw leefsituatie aan en niet andersom.’  
De gevel biedt, net als de indeling van het het huis, nog veel mogelijkheden. Voor 
het ‘op pas’ maken van de woning is de inbreng van de bewoners noodzakelijk.
 
Uri Gilad werkt als zelfstandig architect bij Wingender Hovenier Architecten in 
binnen- en buitenland. Architectuur is voor Gilad meer dan werk. ‘Het is mijn 
leven. Zolang ik me kan herinneren ben ik bezig met ontwerpen en creëren. Als je 
voor iemand een huis bouwt ga je daar een intieme relatie mee aan. Je zit op de 
rand van zijn bed.’ Het ontwerpen van een woonhuis ziet hij als het maken van 
een reis. En die reis wil hij alleen maken met mensen die het lef hebben om iets 
bijzonders te maken. ‘Dan kan er voor beide partijen iets heel moois uit komen.’ 
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