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“In Holland staat een huis”

woonhuis Kadoelenweg Amsterdam-Noord

Project Data

Wonen aan de Kadoelenweg is buiten wonen in de stad. Dat ligt ook aan de basis van de nieuwe
woning die Équipe ontworpen heeft op de kruising van de Kadoelenweg, Stoombootweg en de
Hemmesloot. Aan de voorkant beantwoordt het uitzicht vanuit de keuken op de doorgaande weg
aan de bewoners wens om te kunnen zien wat er gebeurd. De bushalte, fietsers, automobilisten
onderweg naar de ring (op minder dan 5 minuten) en de kroeg op de hoek zorgen voor de dynamiek
van de stad. Aan de achterkant ligt het huis volledig privé in het landschap. Geen achterburen,
alleen de rust van de groene sloot en de volkstuinen in de polder.

Werktitel:
Adres:

Aan de noordkant heeft de woonkamer over de volledige diepte van het huis een glazen pui aan de
waterkant. Naast een sterke relatie met het typisch hollandse landschap levert het veel rustig licht
op de hele begane grond vloer. Aan de oostkant begrenst het huis samen met de tuinmuur en het
bijgebouw de langgerekte tuin.
De welstandsnota van Amsterdam-Noord schrijft een traditioneel architectuurbeeld voor en is
gericht op het bestaande beeld van de historische lintbebouwing. Dus je vindt er vooral kleine
huisjes met rode dakpannen, geprononceerde dakgoten en gecombineerd houten en baksteen
gevels met kleine ramen. De opdrachtgever wenste een moderne vertaling van het Hollandse huis.
Deze vraag naar vernieuwde traditie -een veelgehoorde wens- komt terug in de eenvoud van het
archetypische huis gecombineerd met strakke detaillering.
Hoofd- en bijgebouw, groot en klein gebroederlijk naast elkaar, zijn uitgevoerd in slechts twee
materialen. Stuc en hout gaan met scherpe lijnen in elkaar over. Goten zijn verholen gedetailleerd.
De doorgaande houten wand open gedetailleerde waxed wood latten verbindt de twee en biedt via
een grote taatsdeur toegang tot het besloten deel van de achtertuin.
Het dak van de (vergunningsvrije) uitbouw loopt door óver de houten wand en maakt een ruime
droogloop tot aan de voordeur. Later in het jaar zal hier een vegetatiedak op worden aangelegd.
De ruimtelijke entreehal ligt centraal in het huis en zorgt met de vides voor diagonale zichtlijnen
tussen alle verdiepingen. Zo hebben de bewoners onderling contact terwijl ieder toch zijn eigen
bezigheden heeft. Ook voorziet het daklicht in de hal de woning van daglicht op alle verdiepingen.
Dit daklicht loopt door van de hal tot in de badkamer die direct onder de kap ligt. Door slim met
de hoogtes om te gaan en door gebruik te maken van onconventionele dakkapellen, is een extra
slaapverdieping gerealiseerd. Zo is alle ruimte in dit lichte huis optimaal gebruikt.
Bewust bouwen zit hier in de basale principes van energie (extra isolatie, triple glas en
installaties), materiaal en daglicht. Ook gebruiks- en toekomstwaarde zijn verankerd in de
plattegronden en het bijgebouw biedt de extra ruimte voor atelier, gastenverblijf of ‘rugzakwoning’.
Het resultaat is een stoer, eigentijds huis voor een no-nonsens gezin met drie opgroeiende
kinderen.
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