
PATIOHOUSE  
Amsterdam De opdracht is het maken van een ontwerp voor een nieuw interieur 
van een appartement in een complex uit 1915 op de hoek van de Lairessestraat en 
de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam. Gevraagd wordt een sloop tot casco met 
inbouw van een geheel nieuw interieur, in een industriële sfeer. 

 
270 m2 op één laag Het is bijzonder voor een appartement van 270 m2 in 
Amsterdam dat dit alles op één laag gelegen is. De originele plattegrond uit 1915 
heeft een structuur van kamers aan een lange gang, wat nog terug te zien is. 

 
Uithol l ing In de huidige tijd is voor een appartement van 270 m2 een functionele 
buitenruimte een logisch onderdeel. Dit kan door de achtergevel aan de binnentuin 
uit te hollen en twee slaapkamers op te offeren voor een patio. 
 
Central De grote hal ligt in centraal in het huis. Maar de hal heeft geen 
daadwerkelijke functionele invulling. Door de keuken hier te plaatsen wordt deze 
ruimte ook functioneel het hart van het huis. 



 
Buitenruimte Twee slaapkamers worden omgevormd tot een patio. Hiervoor 
wordt de volledige achtergevel van de slaapkamers aan de binnentuin uitgebroken. 
 
Hart van het huis De hal en de naastgelegen badkamer worden omgevormd tot 
keuken. Deze kan op de centrale positie in het huis geplaatst worden dankzij de 
voorziening in daglicht via de patio. 
 
Oude deuren De berging wordt uitgebroken en de oude structuur van een lange 
gang met aan weerszijden ruimtes wordt in ere hersteld. Alle originele deurposten 
in de dragende muren worden uitgebroken.  

 
Zones Er is nu een entreezone met entree, au-pair en guest-room, een woonzone 
met keuken en patio, een woonzone met library, dining- en living room, een 
hulpzone met laundry, toilet en kinderkamer en een privézone met boudoir, 
badkamer en master bedroom. De corridor heeft nu overal een verblijfsfunctie.  



 
Keuken De keuken is de centrale functionele ruimte van het huis. Er is een bank 
met 6 zitplaatsen waar barkrukken kunnen worden bijgezet tot 10 personen. 
 

 
Library De lange gang is omgevormd tot corridor met een lange wandkast. De 
corridor wordt achtereenvolgens bibliotheek, keukenkast en boudoir. 



 
Dining De dining room ligt in de as van de entree en de keuken en is 
samengevoegd met de living tot één grote woonruimte. 
 

 
Living De living buigt om de corridor heen is samengevoegd met de dining room 
tot één grote woonruimte. Totaal hebben zij drie toegangen vanaf de corridor. 



 
Boudoir Het achterste deel van de corridor is omgevormd tot boudoir met 
kastenwand en wastafelblok. De corridor wordt beëindigd met een ligbad. 
 

 
Recess room De patio is de ontspanningsruimte van het huis. Met een 
hefschuifraam opent de keuken zich naar de patio. 



Rechtdoor Vanuit de entree loopt de hoofdroute dwars door de keuken en de 
corridor kruisend tot in de dining room. 
 

 
Overdwars De corridor ligt overdwars op de entreeroute en verbindt in zijn volle 
lengte living, dining, keuken, patio, kinderkamer en master bedroom. 



 
Industr ieel De structurele buitenwanden zijn met blauw staal afgewerkt. De 
ramen zijn hierin uitgesneden en maken een contrast. 
 

 
Ambachtel i jk Alle structurele binnenwanden zijn in barnwood afgewerkt. 
 



Ruwbouw Alle kopwanden zijn in betonstuc afgewerkt, stuc wat er uit ziet als 
bekiste beton. 
 

 
Strak Alle dagkanten van de doorgangen en openingen in blauw staal, barnwood 
en betonstuc zijn afgewerkt in roest vrij staal. 



 
Basic Keukenbladen en wastafelbladen alsmede stoomdouche en bad zijn 
afgewerkt in donkere watervaste betonstuc. 
 

 
Civiel De vloer in de patio is afgewerkt met bielzen. Deze zijn overlangs 
doorgezaagd en geseald met speciale lak. 



 

 
Achtergevel Door de grote doorbraak in de achtergevel valt nu daglicht via de 
patio in de keuken en de corridor naar binnen. 
 

 
Truss In de corridors is een truss opgehangen met regelbare spots. 


