Het Blauwe Huis

Inzending PP HP

Proces
In de wereld lijkt alles
steeds sneller te gaan. Als
reactie hierop ontstaan
bewegingen zoals: Slow
food, Slow Fashion en
Slow Living. Het Blauwe
Huis is een vorm van Slow
Architecture.
Architect en opdrachtgever
hebben een jaar lang met
elkaar aan tafel gezeten.
Steeds weer opnieuw zijn
er velletjes papier over het
ontwerp heen gelegd om
uiteindelijk tot een optimaal
resultaat te komen.
Deze bijeenkomsten vormden het uitgangspunt voor
het contract; als beide
partijen het aan het eind van
het jaar van schetsen eens
zouden worden, dan zou
het bureau van de architect
de opdracht krijgen om
het ontwerp tot en met de
oplevering uit te werken.
Zo geschiedde en zo zullen
de opdrachtgevers begin
2017 bewoners worden van
het Blauwe Huis.

Een jaar praten en schetsen

Augustus 2014

Oktober 2014

November 2014

December 2015

Maart 2015

Projectgegevens
Naam project:		
Het Blauwe Huis
Projectarchitect:
Sjoerd Soeters
Opdrachtgever:		
Hermien Kosian &
Ron Müller
Aannemer:		
Aannemingsbedrijf Wit
Wognum B.V
Periode ontwerp:
Juli 2014 - Juni 2016
Periode realisatie:
Juni 2016 - december 2016
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Ontwerp
Het Blauwe Huis ligt
op de hoek van een rij
met
vrije
kavels
aan
de
Weespertrekvaart.
Deze hoekpositie is heel
bepalend geweest voor
het ontwerp; Het huis
bestaat uit 3 lagen waarbij
de hoogte visueel wordt
gemarkeert
door
de
spanten en het grote dakoverstek. Hiermee vormt
het huis een kenmerkende
kop op het plot.

Situatie 1:2000

Het kavelpaspoort stelde
als eis dat de woning een
tuinmuur
zou
krijgen.
De muur, met daarin de
entreepoort, gaat over
in de gevel van het huis.
De begane grond ligt iets
opgetild zodat er geen
privacy-conflict
ontstaat
en
waardoor
er
kan
worden uitgekeken op de
Weespertrekvaart. Aan de
zuidzijde ligt een opgetild
terras met zicht op de tuin.
Op de 1ste verdieping
bevinden
zich
de
werkkamer,
de
hoofdslaapkamer en de logeerkamer. De 2e verdieping
heeft
een
separate
opgang via de spiltrap
naast het huis. Mogelijk
komt hier de zoon van de
opdrachtgever te wonen.
Anders kan de verdieping
worden gebruikt als Bed &
Breakfast.

Begane Grond 1:200

1e Verdieping 1:200
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Gevel
Het
bouwvolume
zit
vanwege
een
beperkt
budget
programmatisch
compact in elkaar. Om
dezelfde
reden
heeft
het huis de vorm van
een keurig, rechthoekig
volume, wat de bouw een
stuk goedkoper maakt. De
tuinmuur aan de noordoost en noord-westzijde
wordt met een diepbruine
steen
gemetseld.
De
gevel bestaat verder uit
gepotdekseld hout met
een horizontale belijning.
Deze gaat verder in bogen
met daarop een zwaar
dakoverstek. Dit overstek
zorgt ervoor dat het hout
droog blijft en het geeft
het huis een paraplu-achtig
karakter. Ook zorgt het
overstek voor schaduw
aan de west- en zuidzijde.
Tussen de verticale richting
van de bogen zijn de
raamopeningen geordend.
Net onder het dakoverstek
zal
de
Amsterdamse
kunstenaar Eddy Varekamp
een fries beschilderen.

Noord-Oostgevel

Zuid-Oostgevel

Zuid-Westgevel

Noord-Westgevel

Het overstek en de blauwe
planken zijn een hommage
aan het Zaanse blauwe huis
van Monet. Opdrachtgever
en architect vonden het een
mooie kleur. Het contrast
tussen de witte stijlen en
de blauwe planken maken
het huis vrolijk en fris en in
levendig contrast met de
omliggende groene bosjes
en de diepbruine tuinmuur.

Het Blauwe Huis, Monet
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Resultaat
De bouw is inmiddels ver
gevorderd. Half december
is het huis uit de steigers
gekomen. Nu gaat de
afbouw beginnen.
Op de foto’s die tijdens
de bouw zijn gemaakt, is
al goed te zien hoeveel
impact het volume en
de kleur hebben op de
omgeving. Vanuit de metro
rijst het Blauwe Huis op als
steven van een schip. Vanaf
het water komt het Blauwe
Huis fier omhoog uit de
rode tuinmuur en is het
fries van Eddy Varekamp
mooi zichtbaar.
Het wordt een huis met
een lichte uitstraling en een
vrolijk karakter. Een huis
voor Pleasant Places en
Happy People!

Zicht vanaf de overzijde van Weespertrekvaart

Zicht vanaf de straat
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Zicht op de stad

Het fries van Eddy Varekamp is aan de voorzijde al geplaatst
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Litho Eddy Varekamp
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