
Het dak van het Rijksmuseum kreeg een tweede leven 

Een nieuw, duurzaam en energiezuinig huis. Met leien van het Rijksmuseum. 

  

Oude leien van het museum zijn als gevelbekleding gebruikt bij een zeer energiezuinig 

nieuwbouwhuis, dat verder zeer energiezuinig is, dat heel veel daglicht kent en een kleine CO2 

footprint heeft. Een bijzonder huis, bedacht en ontworpen door een bijzondere architecte: Linda 

Buijsman van Smart Design Studio. 

Linda Buijsman is een zelfstandig architecte die met haar bedrijf Smart Design Studio enkel werkt aan 

duurzame projecten. Zij houdt van architectuur waarin slim gebruik is gemaakt van de natuur, haar 

inspiratiebron. Op de website www.smartdesignstudio.nl zijn een aantal mooie voorbeelden te zien 

hoe de natuur praktische oplossingen biedt voor toepassingen in en rond ons eigen huis of kantoor. 

De opdracht  

In 2014 heeft Linda een huis ontworpen voor een jong stel dat in Lent, midden in een groen gebied 

vlakbij Nijmegen, een stuk grond had gekocht waar ze een huis op wilden bouwen. En niet zomaar 

een huis, maar een duurzaam huis. Energiezuinig en gemaakt van duurzame materialen. 

Linda: “Naast de wens voor een duurzaam huis, moest het ontwerp en de bouw van het huis passen 

in het budget van de opdrachtgevers. En dat budget was niet onuitputtelijk. Voor mij een mooie 

uitdaging die uiteindelijk heel goed geslaagd is. 

Mijn insteek was om de voorbereidende fase zeer uitgebreid en zorgvuldig te doen, zodat de 

uiteindelijke bouw snel en efficiënt kon verlopen. Veel praten met de opdrachtgevers, schetsen, 

materiaalkeuzes bepalen en voorleggen aan hen. Ze waren erg blij met het ontwerp dat goed past bij 

hun levensstijl. Veel communiceren ook met de bouwer, de constructeur, en de installateur en goed 

zoeken naar de juiste mogelijkheden en materialen. Vervolgens kon ik het plan uittekenen en de 

bouwaanvraag indienen. Daarna begon al snel de bouw voorbereidende fase en de uiteindelijke 

bouw. Binnen enkele dagen vormde het houten skelet de woning, vier maanden later werd de 

woning opgeleverd.  

De zon als bron van licht en warmte 

Uitgangspunt was een huis te maken dat kon leven met de elementen en waarin de bewoners de zon 

zouden volgen. Zo zouden zij optimaal van het licht en de warmte van de zon gebruik kunnen maken 

en dat scheelt in het energieverbruik. Dus wakker worden aan de oostkant van het huis met de 

eerste zonnestralen in de slaapkamer en de woonkamer en het atelier aan de westkant, de plaatsen 

waar de bewoners vooral in de namiddag en avond verblijven.  

http://www.smartdesignstudio.nl/


Er moest ook al rekening gehouden worden met hun wensen voor de toekomst. Op het huis zouden 

zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst gaan worden en in een latere fase zou het ook een 

fietsenberging moeten krijgen. Op zich niet zo heel bijzonder, maar niet in ieder ontwerp wordt  

bewust rekening gehouden met deze toekomstplannen. Bij dit huis wel. De 12 zonnepanelen zijn 

inmiddels geplaatst.  

Hoogwaardige materialen 

De materiaalkeuzes die we hebben gemaakt, waren op basis van een kleine CO2 footprint en hoge 

kwaliteit. Er is gekozen voor snel groeiend vuren en lariks. Om het vurenhout geschikt te maken voor 

een toepassing als gevelbekleding is het thermisch verduurzaamd. De warme kleur blijft behouden 

door een behandeling met sansin, een soort pigment. Alle buitenkozijnen zijn gemaakt van lariks 

hout en we hebben verder tripple-glas gebruikt. De dakramen vervullen daarbij een dubbelrol: ze 

laten veel daglicht door en in de zomernacht zodra je ze opent  kun je de woning koelen door het 

schoorsteen effect wat dan optreed. Op mijn website vertel ik over dit proces, dat termieten ook 

gebruiken voor de aan- en afvoer van warme en koude lucht.   

Het gebruik van staal en beton - materialen met een grotere footprint - heb ik zo veel mogelijk 

beperkt. Voor de begane grondvloer is wel gekozen voor beton. Deze vloer vormt namelijk een 

belangrijk onderdeel van de (thermische) massa van de woning voor warmte of koude opslag en 

daarvoor is beton heel geschikt.  

Leien van het Rijksmuseum 

Echt heel bijzonder is de gevel van leien, toch wel het kenmerk van het huis.  Ik ben altijd op zoek 

naar iets passends voor het project en iets wat onderscheidt, het is helemaal mooi als het een 

hergebruikt materiaal kan zijn. En zo kwam ik bij een leien leverancier. Toen die man mij vertelde dat 

hij een hele partij leien had die het dak van het Rijksmuseum hadden gevormd, was ik meteen 

verkocht. Het is super mooi materiaal en in goede staat, de kleur was prachtig en mijn 

opdrachtgevers vonden het geweldig.  

Uiteindelijk hebben we het ook zelf, na de nodige instructies, op de gevel aangebracht. Gewoon met 

een groep vrienden en familie van de opdrachtgevers, met een speciale leien-knipper, haakjes en 

hamer. Zo gingen we met elkaar aan de slag. Het resultaat is echt heel mooi. En wie heeft dat nou? 

Een gevel gemaakt van het dak van het Rijksmuseum?” 

Klaar voor de toekomst 

Het huis is klaar en de opdrachtgevers wonen er naar volle tevredenheid. Het huis biedt de nodige 

mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen om een 

dakterras aan te leggen en om de grote ruime kamer op de eerste etage die nu als atelier dient, om 

te bouwen tot twee kamers. De railsen om zonweringsluiken in te hangen zijn al gemonteerd en de 

fietsenberging kan zo aan het huis worden gebouwd, die dan ook een gevel krijgt met dezelfde leien.  

 

Het huis is een echt huis van nu. Duurzaam, energiezuinig, zeer leefbaar en klaar om mee te groeien 

met de wensen van de bewoners. “En wat ik ook zo leuk vind. Vooraf heb ik de hele energie 

huishouding in kaart gebracht en kwam op een energie rekening van ongeveer €40 per maand, nu 

blijkt dat ze nog 10% minder energie kosten hebben dan ik had gedacht. Mooi toch!” 

Meer informatie en fotomateriaal is te krijgen bij: 

Linda Buijsman | Smart Design Studio in Den Haag 

Westeinde 81 - 2512 GV  Den Haag 

info[at]smartdesignstudio.nl 

06.14810848 
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