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Opgave & Locatie
De historische haven van Zierikzee wordt omringd door 
monumentale panden die enige overeenkomsten vertonen 
met de grachtengordel van Amsterdam. Hier stond een 
klein bakstenen pandje uit de 18e eeuw al vier jaar leeg als 
gevolg van haar matige staat en gecompliceerde, smalle 
plattegrond. Tijdens de aanleg van de kavels bepaalde 
de breedte van de woning de hoogte van de belasting. 
Een betaalbare kavel was daarom smal en diep. Dat het 
donkere pand in de eenentwintigste eeuw tot problemen 
zou leiden, zou echter niemand destijds verbaasd hebben;

“Wat Cornelis heeft bezield weten we niet, maar 
een feit is dat hun tweede dochter Anthonetta in de 
zomer van 1845 wordt geboren op de Oude Haven 
17, in één van de duurste wijken van Zierikzee. 
Toegegeven: het betreft één van de kleinere huizen 
in de rij, maar het getuigt toch van een zekere 
hoogmoed om je in dit pand te willen vestigen.”

Desondanks is het pand door de jaren heen bewoond 
gebleven. In de jaren zeventig werd het pand echter 
omgebouwd tot kantoor en ontdaan van al haar historische 
elementen. Nadat het bedrijf het pand verliet kwam het  
leeg te staan. De vraag rees hoe een donkere historische 
huls met een plattegrond van circa twintig bij drie meter 
middels een inventieve ingreep getransformeerd kan 
worden in een lichte en prettige tweede woning.

De opdrachtgever wenste een eigentijdse woning waar 
ontspanning, rust en ruimte boven maximalisering van 
gebruiksoppervlak zou gaan. Om tot het ontwerp te 
komen, werd het programma zorgvuldig afgestemd op 

de mogelijkheden tot daglichttoetreding, het budget en 
de ruimtelijke kwaliteit. Het programma bestond uit een 
werkplek, ruime entree, leefkeuken, riante woonkamer, 
een bescheiden badkamer en twee kleine slaapkamers.

Aanpak
Tijdens het ontwerpproces werden vergelijkbare smalle 
panden bestudeerd om meer inzicht te krijgen in enerzijds 
de verschillende typologieën en anderzijds het effect van 
daglicht in diepe en smalle plattegronden. Veel panden 
werden gekenmerkt door relatief lange gangzones, 
beperkte privacy in de woonkamer en een sterk gebrek 
aan daglicht in het hart van de woning. Opvallend was dat 
de lengte van de panden in veel gevallen slechts beperkt 
gebruikt werd. In welk huis is het mogelijk om een keuken 
van meer dan 5 meter lang te maken, een trap van meer 
dan 7 meter lang én een zichtlijn van ruim 20 meter?

Essentieel in het ontwerp proces was het onderzoek 
naar historische plattegronden en het identificeren 
van de verschillende bouwfases van het pand. Hoewel 
oorspronkelijke tekeningen nooit gevonden werden, kon 
uit tekeningen van de laatste verbouwing opgemaakt 
worden dat er ter plaatste van de oude achtergevel extra 
ruimte onder de vloer en achter de wand zou moeten zijn. 
Dit bleek de kans te zijn om de verschillende verdiepingen 
van de split-level woning met één T-vormige trap te 
verbinden.

Centraal in het plan ligt een kaarsrechte zichtlijn van 
twintig meter. Deze zichtlijn versterkt de relatie met zowel 
de omgeving als de functies binnen het gebouw. De 
zichtlijn is ontworpen in samenhang met de positie van de 
daklichten en de routing door het gebouw. Recht boven 

de zichtlijn bevinden zich twee daklichten, die het gebouw 
naast daglicht ook van natuurlijke ventilatie voorzien. Het  
grootste daklicht ligt tegen de oude achtergevel aan zodat 
direct zonlicht de woning niet onnodig opwarmt. Dankzij 
de uitgekiende positionering van functies, zichtlijnen en 
daklichten ontstaat er een boeiend spel van uitzicht, direct 
en indirect daglicht in het centrum van het huis. 
 
Om de daglichttoetreding in het pand verder te 
verbeteren werd een riante entree met dubbele glazen 
deuren gerealiseerd.  Deze entree biedt toegang tot de 
werkkamer met royale multifunctionele gangzone. Op 
de beneden verdieping is de woonkeuken met nieuwe 
openslaande deuren naar de stadstuin gepositioneerd. 
Tot slot werd de woonkamer op de eerste verdieping 
gepositioneerd. Hier komt het bijzondere Zeeuwse licht 
en het uitzicht op de haven immers het best tot haar recht. 

Het interieur van het gebouw is gematerialiseerd in 
eikenhout, wit stucwerk en zwart stalen elementen. Het 
sobere  maar herkenbare materiaalgebruik versterkt het 
contrast tussen de historische huls en het nieuwe interieur.  

Het plan onderscheidt zich door de onderzoekende 
werkwijze, de innovatieve typologie, het consequente 
materiaalgebruik en de unieke afstemming tussen 
budget, programma, ruimtelijkheid, directe en indirecte 
daglichttoetreding, materialisatie en natuurlijke ventilatie. 
Het resultaat is een verassend ruime woning waarin zowel 
horizontaal als verticaal contact mogelijk is en waarin 
privacy gewaarborgd blijft. Dankzij een gedegen proces 
en een vruchtbare samenwerking met de uitvoerende 
partijen kon het pand aan de historische haven van 
Zierikzee van leegstand gered worden.
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