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Wie 

Aaibaar wonen 
Er s taan niet veel par t icu l iere n i e u w 

b o u w w o n i n g e n in het c e n t r u m van 

Zwo l l e . De mees t recente is on langs o p 

ge leverd . Klassiek u i t gevoe rd , maar t o c h 

m o d e r n ogend . Of is het ande rsom? 

Tekst: Dirk Dubbeling 

Analyse: Huls Bouwkostenmanagement b.v. 

Aan de rand van het oude centrum van Zwolle, op het bolwerk, 
staat sinds kort een nieuw woonhuis. Het is in de plaats gekomen 
van een negentiende-eeuwse woning. De plek is mooi: een stil, 
parkachtig stukje binnenstad aan het water met enkele monumen
tale panden rondom, maar de woning was verouderd: het pand was 
ernstig verzakt, zat vol asbest en kende geen echt bruikbare struc
tuur om aan te werken. "Er zijn in Zwolle leuke voorbeelden van 
nieuwe woningen tussen de oude bebouwing, hadden mijn op
drachtgevers (een echtpaar van buiten Zwolle) al gezien. Ze beslo
ten tot nieuwbouw en nodigden drie Zwolse architecten uit voor 
een ontwerp. Uiteindelijk is mijn ontwerp gekozen, om twee rede
nen'; verteltTim Versteegh. "Wat mijn opdrachtgevers direct aan
sprak in het ontwerp was de basisvorm van een traditioneel huis 
met twee verdiepingen en een kap. Verder waardeerden ze de ma
nier waarop de ruimten in het huis waren verdeeld en met elkaar 
waren verbonden.Tijdens een bezoek aan hun vorige huis hadden 
de opdrachtgevers mij verteld hoe hun dagelijks leven eruitzag en 
hoe ze de tijd in hun huis doorbrachten. Ook herinneringen aan een 
vroegere studeerkamer in een bibliotheekachtige ruimte met een 
grote tafel en schemerig licht werden opgehaald. Ze gaven een be
schrijving van het luisteren naar muziek, uitzicht over de gracht en 
het ophangen van de was bij de slaapkamer. Deze herinneringen en 
beschrijvingen heb ik uiteindelijk allemaal in de plattegronden en 
doorsneden kunnen verwerken." 

Aansluiten op de omgeving 
Het oude, langwerpige huis stond zo goed als tegen een van de 
twee buurhuizen aan, had twee woonlagen en een lage zolderver
dieping onder een kap die aan de voor- en achterzijde schuin naar 
achteren helde. Het had aan één zijde een kleine uitbouw en aan de 
achterzijde een veranda. Versteegh: "Het was geen monument en 
zou het ook niet worden. Het is wel jammer als met zo'n huis unieke 
aspecten verloren gaan, maar de plattegronden en doorsneden 
boden weinig aanknopingspunten om op door te borduren. Een 
trappenhuis ontbrak en de maatvoering van de ruimten waren niet 
bruikbaar voor het beoogde gebruik. Ik heb de hoofdstructuur in de 
nieuwe woning laten terugkomen in de vorm van een langwerpige 
plattegrond, een schuine kap en een kleine uitbouw aan de zijkant 
die als berging dienst doet. Het centrum is beschermd stadsgezicht 
dus er waren wat hobbels te nemen. Bouwen in bestaand gebied 
vind ik desondanks hartstikke leuk. De woning staat naast een huis 
met een uitgesproken moderne achterzijde en ik heb daarom een 
soberder ontwerp gemaakt, want twee expressieve gebouwen naast 

elkaar zouden te veel aandacht opeisen ten koste van de andere be
bouwing. De voorgevel met twee keer drie verticale ramen en een 
horizontale band tussen de begane grond en de eerste verdieping is 
een eigentijdse variant van de gevel die er heeft gestaan en sluit 
aan bij het lijnenspel van de panden links en rechts. Ik heb het huis 
iets verder teruggelegd in de rooilijn dan het gesloopte huis en het 
vrijstaand gehouden ten opzichte van de beide buren." 

Gechipperde gevel 
Er is lang gedaan over de materiaalkeuze van de gevel, maar die is 
dan ook bijzonder geworden. "Ik wilde graag dat het materiaal aan
sloot bij de gebouwen in de omgeving, dus steen of stucwerk, maar 
het mocht een andere aanpak daarvan zijn. Wij zijn uitgekomen op 
een chipperwerkgevel. Ik kwam ermee in aanraking bij Daas bak
steen, waar een proefmuur was opgesteld. Chipperen is een cemen-
teertechniek die architect David Chipperfield heeft toegepast op 
gebouwen in Berlijn en die bestaat uit het dun uitsmeren van mortel 
over de stenen en de voegen zodat de stenen met hun uiteenlo
pende kleuren erdoorheen te zien zijn. Daarna wordt de mortel vlak-
gestreken met een spons. Doordat het oppervlak enigszins ruw 
blijft, ontstaan schaduweffecten. Soms strijkt een voorbijganger uit 
nieuwsgierigheid met zijn hand over de muur." 

De gang oogt als een smal 

zijstraatje 

Door de zinken dakgoot in de spouw te verwerken oogt de gevel ge
heel glad. "Dilataties heb ik achterwege gelaten. Door de spekban-
den wordt het metselwerk al opgedeeld. We hebben het aangedurfd 
om op de hoeken door te metselen en als er toch scheurtjes zouden 
optreden vallen die met mortel weer af te dekken. De kozijnen zijn 
donker gebeitst, waardoor ze mooi afsteken tegen de lichtgekleurde 
gevel." 

Indeling 
Bij binnenkomst kijk je de gang door naar de tuin en gracht aan de 
achterzijde. De gang eindigt halverwege het huis waar een glazen 
deur toegang geeft tot een pad naar de tuin. Boven de gang zit een 
glazen kap, waardoor de gang oogt als een smal zijstraatje tussen 
het nieuwe huis en het buurhuis. Dat idee wordt versterkt doordat 
in de gang de wand gechipperd is en de gangwand overgaat in de 
eveneens gechipperde tuinmuur. Versteegh: "Er mocht tot op de erf-
grens worden gebouwd, maar we hebben gekozen voor dat 'smalle 
zijstraatje'." Aan de andere zijde van het huis is een smalle doorloop 
naar een kleine inpandige berging vrijgelaten. Het huis is iets dich
ter tot de buren gebouwd dan het vorige huis. 
Van voor naar achter zijn op de begane grond ruimtes gecreëerd 
voor koken, eten en recreëren: de keuken aan de straatzijde, daar
achter een bibliotheekruimte voorzien van inbouwkasten met in het 
midden een eettafel en aan de achterzijde de woonkamer met uit
zicht op de tuin en de gracht. In de woonkamer is de trap naar de 
bovenverdiepingen geplaatst, tegen de zijgevel aan, diagonaal ten 
opzichte van de entree van het huis. Via een daklicht worden de trap 



DECEMBER 2016 INTERVIEW markt [Q 

Tim Versteegh: "Een prettig leeWimaat was belangrijl<er dan een extra energiezuinig huis, maar beide gaan hier samen." 

en een deel van de woonkamer verlicht. Boven kom je in een mu-
ziekruimte aan de voorzijde van het huis. Daar draai je je om en 
loop je via een gang naar de slaapkamer die uitkijkt over de gracht. 
Een loggia, een wens van de opdrachtgever, met glas van plafond 
tot vloer, steekt de slaapkamer binnen. "Hun vorige huis had een 
balkon waar ze de was konden ophangen en die mogelijkheid wil
den ze ook hier." Vanuit de slaapkamer kom je vervolgens in de 
badkamer, waar ook de wasruimte grenst. Onder het dak zijn nog 
twee slaapkamers, een badkamer en de techniekruimte. 

'...fijn als je opdrachtgevers de 

samenhang in je ontwerp zien.' 

"Vanaf de voordeur krijgen de ruimtes steeds meer een privékarak-
ter, maar de eerste deur die je tegenkomt is die van de slaapkamer. 
Verder staan alle ruimten in open verbinding met elkaar." 
De vloerbekleding en alle kasten zijn van bamboehout. Het huis is 
voorzien van een Climalevelvloer en een installatie die lucht bin
nenhaalt, voorverwarmt en afzuigt. "Een open haard is niet ge
plaatst omdat daardoor verwarmde lucht weglekt. In dit kader is 
ook een recirculatiekap toegepast boven het kookeiland. Het huis is 
goed kierdicht en er is weinig energie nodig om het te verwarmen. 
Volgens de EPC-berekening horen er ook zonnepanelen op het dak. 
Het is de bedoeling dat die er komen als deze in het zinken dak ver

werkt kunnen worden. Voorop stond een prettig leefklimaat; dat 
was belangrijker dan een extra energiezuinig huis, maar beide 
gaan hier samen." 

Samenhang gewaardeerd 
"Het is een ogenschijnlijk simpel huis geworden',' vindt Versteegh 
zelf, "maar het heeft veel inspanning gekost om het zo te krijgen. 
Toch zijn de verschillen tussen het resultaat en eerste ontwerp 
klein. Enkele aspecten die al vanaf het begin in het ontwerp waren 
verwerkt, zijn de drie ramen beneden en op de verdieping aan de 
voorzijde, de gang die als lichtstraat is uitgevoerd en de gevelaf
werking aan de zijkant van de woning die deels als binnenmuur 
fungeert." 

Bij de start van het ontwerp was geen bouwsom afgesproken, al
leen dat het binnen een regulier budget te realiseren zou moeten 
zijn. "De klimaatvloer, de inbouwkasten, de gevelafwerking, gor
dijnrails die in het plafond zijn verwerkt en de vloer van de loggia 
die op gelijke hoogte is gebracht met de slaapkamervloer, hebben 
het huis wel duurder gemaakt dan de eigenaren in eerste instantie 
voor ogen hadden. Dat is gaandeweg de opdracht ontstaan. Het is 
fijn als je opdrachtgevers de samenhang in je ontwerp zien en die 
ook willen behouden, ook al wordt de woning daardoor wat duur
der." 

Tm Versteegh architect 

Betje Wolffstraatlb 

8023 BT Zwolle 

www.timversteegh.nl 


