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Zo breng je licht in een pijpenla 

De zichtlijn is zo lang 
als het appartement: 
dertig meter. 
Karakteristiek voor 
het appartement 
zijn de dragende, 
eikenhouten balken. 
Salontafel Ponton 
is van Ligne Roset, 
kleed Extase komt van 
Casalis, lamp Tolomeo 
is een ontwerp van 
Michele De Lucchi 
voor Artemide en 
de hoge kandelaar 
komt van Pols Potten. 
linkerpagina De trap kan 
door middel van lcd-
techniek in elke kleur 
worden aangelicht. 
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Eigenlijk woonden ze er perfect. Alleen werd het met 
vier kinderen wel wat krap. En ja, het dertig meter diepe 
appartement was best donker. Architect Ruben van den 
Boogaard zorgde voor licht in de duisternis.  
Productie Rob Jansen / Fotografie Dennis Brandsma / Tekst Erik Jager

Een doorbraak!



Kunstlicht blijft nodig, maar 
is nu centraal geregeld: in de 
winter anders dan in de zomer
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Hoekbank Hamilton 
is ontworpen door 

Rodolfo Dordoni 
voor Minotti, daarbij 

tafeltjes Leger van 
hetzelfde label. 

Staande lamp Tress 
is een ontwerp van 

Marc Sadler voor 
Foscarini. De gietvloer 

is gelegd door Senso 
Vloeren. rechterpagina 

De portretten van 
de vier kinderen zijn 
gemaakt door Jorge 

Quijano Ahijado. Leren 
fauteuils Delaunay 

komen uit de collectie 
van Minotti. 



Trucs voor maximale lichtinval: 
meer wit, minder wanden en een 
glazen plafond

De keuken (Boffi via 
Dis Studio) is verhuisd 
naar het souterrain. 
rechterpagina De 
zitbank tegen de wand 
is op maat gemaakt. 
Eettafel XL komt van 
Studio M, eromheen 
staan stoelen Little 
Tulip van Pierre Paulin 
voor Artifort, bekleed 
met een stof van Tord 
Boontje voor Kvadrat. 
Hanglamp Raimond 
is een ontwerp van 
Raimond Puts voor 
Moooi. 
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Vergeet de meubels, zeiden 
de bewoners tegen de architect. 
Alles moet nieuw
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op de bel-etage heeft 
een eigen badkamer. 
Bed Stone en 
nachtkastje Clooney 
zijn van Meridiani, het 
beddengoed is van 
Vandyck, de sprei van 
Mrs. Me (Pols Potten). 
Leeslamp Kelvin T 
is een ontwerp van 
Antonio Citterio voor 
Flos. r echterpagina 
Doorkijkje vanuit de 
ouderslaapkamer naar 
het woongedeelte aan 
de voorkant. Rechts 
de wand die op elke 
verdieping terugkomt 
en die onder meer het 
trappenhuis herbergt. 



Feit: de verbouwing kostte 
bijna net zo veel als 
het appartement zelf
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is ingericht met 

meubels van Kids 
Factory en een rode 
koeienhuid van Pols 

Potten. linkerpagina 
De slaapkamers van 

de kinderen op de 
bovenste verdieping 

zijn klein, maar 
ter compensatie 

beschikken ze over 
een eigen speelruimte. 



Stel: je woont in een monu-
mentaal pakhuis in Amster-
dam, met uitzicht op Artis. 
Het complex uit 1840 is tien 
jaar geleden door Claus en 
Kaan Architecten getransfor-
meerd tot woongebouw. De 

architecten haalden tien meter af van het 
veertig meter diepe pand en creëerden zo 
een geweldige gemeenschappelijke binnen-
tuin. De binnen-stad is op loopafstand en 
het appartement, verdeeld over de bel-etage 
en het souterrain, voldoet prima. Totdat alle 
vier kinderen zijn geboren. Verhuizen naar 
een ruime villa in het buitengebied behoort 
tot de financiële mogelijkheden. Maar ja, je 
bent verknocht aan Amsterdam. Dan zetten  
de bovenburen hun huis te koop. Het bod 
wordt geaccepteerd. 

Probleem opgelost, zou je denken.  
Alleen: hoe maak je een eenheid van drie 
verdiepingen? En is er een list te bedenken 
voor een bestaande ergernis: het feit dat het 
in het dertig meter diepe pand, feitelijk een 
chique pijpenla, altijd donker is? In dit geval 
was maar één ding nodig: Ruben van den 
Boogaard (42) van INarchitecten bellen.  
Zes vragen over de ingreep die volgde.

Wat moest er gebeuren? ‘De boel was 
nogal donker van binnen. De bewoners 
wilden zo veel mogelijk licht. Een andere 
opdracht was om het huis vrij te maken van 
gangen. Er werd gewoond op de bel-etage 
en de kinderen sliepen in het souterrain. Het 
gemakkelijkst was het natuurlijk geweest 
om op de bijgekochte eerste verdieping een 
ouderslaapkamer met eigen badkamer te 
maken.’

Dat deed u niet. ‘Nee, de bewoners 
wilden in het souterrain graag een verbin-
ding met buiten, de grachtenkade die op het 
zuiden ligt. Dat betekende dat de keuken 
naar een etage lager moest verhuizen. Toen 
ik voor het eerst in het bestaande apparte-
ment kwam, dacht ik al: dit moet helemaal 
anders. Er waren veel gangetjes, de etages 
waren in het midden dicht en daardoor was 
er weinig ruimtebeleving. Niet alleen moest 
de keuken naar het souterrain verhuizen,  
ik wilde ook duidelijke verbindingen leggen 
tussen de drie verdiepingen. Zo’n groot  
monumentaal pand – de drie etages meten 
samen 420 vierkante meter – vroeg boven-
dien om een royale trap. De eigenaren  
waren dat helemaal met me eens.’

Wat is er wel gedaan? ‘Er is aan één 
kant van het appartement een kastenwand 
gebouwd die begint in het souterrain en 
doorloopt tot de eerste verdieping. Deze her-
bergt niet alleen kastruimte, maar ook de 
elektra, het ventilatiesysteem en delen van 
de keuken en badkamer zijn erin verwerkt. 
Ernaast kwamen de trappen. Ook zijn de 
doorgangen zo ruim mogelijk gehouden. 
Door deze ingreep ontstonden zichtlijnen, 
zowel horizontaal op elke verdieping als 
verticaal tussen de verschillende etages. 
Dat werkt heel ruimtelijk. Op de bel-etage is 
zelfs een dubbele trap, die aan de ene kant 
naar de kinderkamers leidt en aan de andere 
kant naar de geluidsdichte muziekstudio.’

Is het ook lichter dan eerst? ‘Je kunt  
nu op elke verdieping van voor naar achter  
kijken. Er staan geen muren meer die de 
daglichtinval belemmeren. De keuken kreeg 
een glazen plafond. Verder hebben we zo 
veel mogelijk voor wit gekozen. Maar dat  

alles is niet genoeg om zo’n pijpenla licht  
te maken. Kunstlicht blijft een noodzaak, 
een goed lichtplan was onmisbaar. Erachter 
zit een state-of-the-art domoticasysteem 
waarmee alles centraal wordt geregeld.  
Bij thuiskomst gaan de lampen branden en 
de instelling daarvan is ’s zomers anders 
dan ’s winters.’

Nog tegenvallers gehad? ‘De vergun-
ning liet even op zich wachten. Van het 
Bureau Monumenten & Archeologie mag 
je maar op één plek ravelen: een draagbalk 
weghalen en die door een dwarsbalk  
vervangen. Om ons plan te realiseren  
moest dat op drie plekken gebeuren.  
En bij de Commissie voor Welstand en  
Monumenten, weer een andere instelling 
waar veel architecten werken, waren ze  
enthousiast over het plan. Gelukkig is het 
BMA uiteindelijk ook meegegaan.’ 

En de kosten? ‘Die waren niet gering. 
De verbouwingskosten waren bijna net zo 
hoog als de aanschaf van het appartement. 
De geluidsstudio en het domoticasysteem 
zijn daarbij inbegrepen. Alles is maatwerk, 
inclusief de wastafels en het bad in de  
kinderbadkamer. En de hele inrichting is 
vervangen. Toen ik de eerste keer langs-
kwam, zeiden de bewoners: vergeet deze 
spullen, alles moet eruit. Interieurarchitect 
Herman Peters van bureau PDG nam dat 
deel voor zijn rekening. Het mocht wat  
kosten omdat de bewoners het helemaal 
voor elkaar wilden hebben. Er is geen enkele 
concessie gedaan.’ 

INarchitecten 
(020) 626 77 57, www.inarchitecten.nl

linksboven Een 
glaswand scheidt de 
ouderlijke slaapkamer 
van de badkamer. Het 
krukje komt van Pols 
Potten. rechtsboven 
De spiegel boven de 
wastafel is voorzien 
van geïntegreerde 
verlichting. De tegels 
komen uit de collectie 
van Caesar. 
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aan de achterzijde is 

ontworpen door Claus 
en Kaan Architecten, 

die de pakhuizen in 
2001 verbouwden tot 

appartementen met een 
gemeenschappelijke 

binnentuin. 


