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Ontworpen
rondom
de lichtval

O
oit heeft hij er wel eens
een feestje gehad.Maar
dat was in een ander
tijdperk toen hij en
Mark nog studenten

waren en de Kalenderpanden aan
het Entrepotdok in Amsterdam ge-
kraaktwaren.
Niets duidde er toen op dat de

twaalf pakhuizen, opgeleverd in
1840envoordekrakerserin trokken
zwaar verwaarloosd, ooit eengewil-
de woonlocatie zoudenworden. Zo-
als er ook nog geen sprake was van
een eigen architectenbureau. Hek-
kert: “Ruben en ik kenden elkaar al
wel, uit Delft. Daar hebben we alle-
bei gestudeerd. Daarna hebben we
allebei ergens anders gewerkt tot-
dat we in 2001 besloten ons eigen
bureau te beginnen. INarchitecten,
een bewust gekozen naam. Het bin-
nenste van de ruimte is voor ons het
belangrijkst. Van daaruit ontwik-
kelt zich het ontwerp.”
De afgelopen negen jaar heeft

INarchitecten veel verschillende
ruimten ontworpen: van woonhui-
zen tot kantorencomplexen en van
scholen tot kinderdagverblijven.
EenvoorbeeldvanhetwerkvanVan
denBoogaardenHekkert ishet vier-
kante doosje aan de Dapperschool
inAmsterdam-Oost.
Van den Boogaard: “De school

wilde een ruimte waarin ouders
kennis kunnen maken met de
school van hun kind, een soort
voorschool. Die ruimte moest een
prominente plek binnen de school

krijgen, maar dat bleek op de bega-
ne grond lastig te realiseren.”
“Er zat een zekere tegenstrijdig-

heid in het project omdat het heel
licht en open moest worden en de
ruimte tegelijkertijd wel privacy
moest bieden. Het was niet de be-
doeling dat demoeders in een soort
open etalage zouden komen te zit-
ten. Uiteindelijk zijn we op het idee
gekomen van een soort doosje dat
als het ware boven de zandbak aan
het gebouw hangt. Zo kun je van
buitenafnietnaarbinnenkijken ter-

wijl er door de grote ramen die zon-
der kozijnen de hoek omgaan, toch
veel licht binnenkomt.”
Ook in het door INarchitecten ont-

worpen Kalenderpand speelt licht
een belangrijke rol. Maar van een
kenmerkende INarchitectensigna-
tuurwil Hekkert niets horen. “Ik ge-
loof niet datwe die hebben. Datwil-
len we ook niet. Wij gaan elke keer
weer uit van de mogelijkheden die
het project biedt en de wensen van
de opdrachtgever. Een eigen stijl
kan ook tegen je gaanwerken in die

zin dat het een kunstje wordt. Dat
willenwe te allen tijde voorkomen.”
Toen INarchitecten de opdracht

kreeg twee appartementen in deKa-
lenderpanden samen te voegen tot
één eengezinswoning, met plaats
genoegvoorvier kindereneneen fa-
natieke muziekluisteraar, hadden
de panden al een eerstemetamorfo-
se ondergaan. Nadat de panden in
november 2000 met veel geweld en
commotie waren ontruimd, had ar-
chitectenbureau Claus en Kaan de
opdracht gekregen de als rijksmo-
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Hoe breng je licht in een dertigmeter diep
pakhuis? Ruben van den Boogaard enMark
Hekkert van INarchitecten vonden de oplossing
en creëerden een jaloersmakendwoonhuis.
tekst CAROLINE ABCOUWER / foto’s RUTGERVOS

Langezichtlijnenzorgenervoordathet lichtvrij spelheeft.Geenkozijnen,geenplinten,

Hettrappenhuis.

De ‘voorschoolruimte’vandeDapperschool,ookontworpendoor INarchitecten: lichtenopen,maartochvoldoendeprivacy.



T
erwijl ieder kind dat een
verfdoos bezit, weet dat
als je paarsmet groen
mengt er een nogal on-

aangenaambruinmengsel ont-
staat, wordt de in de peilingen
een potentiëlemeerderheid toe-
gedachte combinatie van PvdA,
D66, VVD enGroenLinks ineens
Paars+ genoemd, of – nog dom-
mer – pimpelpaars! Nouweet ik
ookwel dat bruin heel andere as-
sociatiesmet zichmeebrengt,
maar kloppendoet het niet.
Wat volgens een aantalmensen

ook niet klopte, wasmijnmilde
beoordeling van deNicolaas
Maesschool. Het gebouw schijnt
van binnen levensgevaarlijk te
zijn. En dat terwijl die arme kin-
deren al halsbrekende toeren
moeten uithalen omalle suv’s en
bakfietsen bij het breng- en haal-
ritueel te ontwijken. Datworden
ultimate survivors, die reddenhet
wel in demaatschappij.
Hoe anders is dat in het Ooste-

lijk Havengebied, de goudkust
van het verder nogal rafelige
stadsdeel Zeeburg. Doodstille
binnentuinen, van autoverkeer
afgescheiden fietspaden, pitto-
reske grachtjesmet dito grachten-
pandjes, zoveel luxe, daarwordt
je dus strontverwend van.
Niet alleen liggen de bewoners

hier al jaren dwars bij elk voorstel
voor een permanente invulling
van de kop vanhet eiland,maar
nu– in een gecombineerde reflex
van recalcitrantie en bot cultuur-
barbarisme–wordt op hoge po-
ten geprotesteerd tegen de komst
van een spectaculair kunstwerk
van dewereldberoemde Franse
beeldhouwerDaniel Buren,ma-
ker van ondermeer een razend
populaire sculptuur in het Parijse
Palais Royal, op een andere, lege
grasvlakte.
Te veel palen, is de communis

opinio onder de eilandbewoners,
watmij onmiddellijk deed den-
ken aan de hilarische scène uit de
filmAmadeuswaar de keizer de
laatste geniale compositie van
WolfgangAmadeusMozart een te
veel aan noten toeschrijft.
Maar ik drijf af.

Op de nog altijd braakliggende
kop vanhet Java-eiland is uit des-
perate noodzaak uiteindelijk ge-
kozen voor een tijdelijk schoolge-
bouw.Op een plek die bij uitstek
geschikt is als bruggenhoofd voor
de oversteek naarNoord staat een
verbijsterend bouwwerkje. Het
Amsterdamse bureauNATArchi-
tecten ontwierp een op een gla-
zen plint opgetilde doos beplakt
met een polycarbonaatachtig
huidje dat opmagischewijze in
allerlei begeerlijke tintjes veran-
dert als je er langs loopt of rijdt.
Van platinazilver, via paarle-
moerroze naar fel lila, reflecteert
het in de spetterende voorjaars-
zon.
Uit de gevel zijn vierkante ra-

men van verschillende formaten
op ogenschijnlijkwillekeurige
plekken gespaard. Ophet dak

staan tweemet hetzelfdemagisch
verkleurende kunststof beplakte,
van puntdakjes voorziene huis-
jes, waarin zich ongetwijfeld de
luchtbehandelingsapparaten be-
vinden.
Het schooltje is in een paarwe-

ken uit geprefabriceerde onder-
delen opgebouwd en kan, naar
het schijnt, net zomakkelijk ook
weer gedemonteerdworden. Dat
zou voormij niet hoeven.
In het park, dat er uiteindelijk

wel zal komen opdie plek,mis-
staat het beslist niet en zolang er
geen zeurende ouders zijn die het
nabijgelegen IJ beschouwen als
‘levensgevaarlijk’ (mime zelfmet
dewijs- enmiddelvingers van
beide handen twee fictieve aan-
halingstekens naast de oren en
haal dewenkbrauwen ironisch
op), is het een prachtig en be-
scheiden landmark.
En allesbehalve bruin.

RONALDHOOFT
r.hooft@parool.nl

OpdeNicolaas
Maesschool kweken
zeultimate survivors
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W=weergaloos,wereldklasse
G=gewoongoed
T=tegenvaller,kanzoveelbeter
N=nietbest,omrijden
Z=zanderoverenaanstampen!W
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Brede School,

Java-eiland

nument beschermde pakhuizen tot
luxe appartementen te verbouwen.
Er was tien meter van de in totaal
veertig meter diepe panden afge-
haald zodat er een binnentuin ont-
stond en er voldoende daglicht bin-
nenkwam om het industriële erf-
goed bewoonbaar temaken
De opdrachtgever van INarchitec-

ten had al een appartement in het
souterrain en de beletage toen de
kans zich voordeed ook de verdie-
ping daarboven te kopen. Aan INar-
chitecten de taak de drie verdiepin-
gen tot één woning te maken. Geen
gemakkelijke opgave. Al was vol-
gens Van den Boogaard al snel dui-
delijk dat de oplossing in het trap-
penhuismoestworden gezocht.
“Die enorme diepte van dertigme-

ter is lastig. Om zoveel mogelijk
licht binnen te krijgen, moet je er-
voor zorgen dat je doorzicht naar
het licht behoudt. Belangrijke uit-
gangspunten waren: koester het
aanwezige licht en zoek de kwaliteit
vooral in ruimtelijke relaties en
doorzichten.Datwildedeopdracht-
gever ook.”
“Geenmuren, geen zichtbare deu-

ren en vooral: geen gangetjes. Met
één uitzondering, een muziekka-
mer die als een soort doosje kan
wordenafgeslotenwaar je tot 86dB-
harde muziek kunt draaien zonder
dat iemand er last van heeft. Maar
verder moest het één ruimte wor-
den. Eigenlijk een soort loft over
drie verdiepingen. En zo werd het
onseigenlijkal snelduidelijkdatwe

de relatie tussen die verschillende
ruimtes in een verticale lijn moes-
ten zoeken, in de trap.”
Een trap dus. Maar niet zomaar

een trap. Want een 21ste-eeuws
voormalig pakhuis in Amsterdam
met een woonoppervlakte van vier-
honderd vierkante meter, met een
perfecte afwerking – alles werd
door INarchitecten opmaat ontwor-
pen, tot en met het bad en de licht-
knopjes toe – en de complete tech-
nische installatie – zo is met inge-
bouwde computerpanelen vanuit
de woonkamer het licht in de kin-
derkamer te dimmen – kan zich
moeiteloos meten met een grach-

tenpand uit de Gouden Eeuw. Een
stadsvilla dus. “En in een stadsvilla
passen geen smalle trappetjes.
Daarin horen trappen van 1,20 me-
ter breed waarop je samen naar be-
neden kunt,” aldus Van den Boog-
aard.
Op tekening doet een doorzicht

van het pand met het trappenhuis
en de oude balken die als vides fun-
geren, denken aan een werk van
grafisch kunstenaar M.C. Escher.
Maar in tegenstelling tot het werk
vanEscher,waarbij de toeschouwer

voortdurend op het verkeerde been
wordt gezet, is het trappenhuis van
INarchitecteneenkloppende, vloei-
endeovergang tussenverschillende
verdiepingen. Nog eens benadrukt
door de led-verlichting – die in
kleur kan worden afgestemd op de
stemming of het seizoen – en de
kastenwanddie over de volle breed-
te en hoogte van de trap loopt.
VandenBoogaard: “Die kasten zie

je ook weer terug op de verdiepin-
gen zelf. Door die lange kastenwan-
den worden de horizontale zichtlij-
nen benadrukt. Even leek het erop
dathetonvermijdelijkwasdie zicht-
lijnen te doorbreken omdat de
slaapkamers van de kinderen een
klein stukje uitstaken.Maar ook dat
hebbenweopgelost doormet slaap-
nissen te werken. Nog steeds zijn
het geen grote kamers, maar dat is
ook niet nodig omdat de kinderen
opdebovenste verdieping ééngrote
speelruimte hebben.”
In het belang van het doorzicht

sneuveldenookdekozijnenenplin-
ten. En voor zover er al deuren zijn,
kunnendie indemuurwordenweg-
geschoven. Een wens die veel huis-
eigenaren hebben, zegt Hekkert.
“Maar veel mensen zien er vervol-
gens weer vanaf als ze zien welk
prijskaartje daaraan hangt. De deu-
ren helemaal weglaten is in dat ge-
val misschien een optie. Want de
praktijk leert dat de deuren slechts
zelden dichtgaan. “

www.inarchitecten.nl

dedeurenweggewerkt.

‘Ineenstadsvilla
passengeen
smalle trappen’


