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Rieteiland-Oost in IJburg is an island in Amsterdam with several detached houses, most of which border onto the IJ at the rear and are 

closed in at the front by a collective courtyard. This residence opens onto the IJ with a view over the Diemerzeedijk. Maximum use is made 

of this open view by raising the living area to the bell level and putting the garaging, together with the front entrance and workroom, on the 

subterranean level. By so doing, the living level stays clear and uncomplicated. On the southwest side, a generous veranda facing the water 

extends over the complete length of the house and acts as a link between the living room and garden. The bedrooms on the top floor enjoy 

an open view. The ceilings that run from the inside to the outside and form a canopy for the residence are striking. The brickwork of the outer 

facades is made up of clear orange bricks laid in varying bands. A lively display of light and shadow is produced by exposing all of the cut 

and uncut sides of the bricks.

residence rieteiland-oost 
Rieteiland Oost in IJburg is een eiland in Amsterdam met enkel vrijstaande woonhuizen. Kenmerkend is dat de meeste woonhuizen aan 

de achterzijde aan het IJ grenzen en aan de voorkant ontsloten worden door een collectief hofje. Het woonhuis is geopend naar het IJ met 

uitzicht over de Diemerzeedijk. Om dit fraaie uitzicht te optimaliseren, is de woonvloer verhoogd tot de beletage. De auto’s worden gepar-

keerd in het souterrain waar ook de entree en de werkkamer zijn. Hierdoor blijft de woonvloer strak, open en eenvoudig. Aan de waterkant, 

de zuidwest zijde, is over de volledige lengte een royale veranda als de intermediair tussen woonkamer en tuin. Op de bovenste 

verdieping liggen de slaapkamers met een vrij uitzicht. Opvallend zijn de plafonds die van binnen naar buiten doorlopen en één luifel aan het 

woonhuis vormen. De buitengevels zijn gemetseld met een heldere oranje baksteen in drie verschillende formaten die in wild verband zijn 

toegepast. Door de donkere terugliggende voeg ontstaat een levendig beeld van licht en schaduw.
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floor level 0 | begane grond

floor level 1 | 1e verdieping

floor level 2 | 2e verdieping
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north-east façade | noordoostgevel

north-west façade | noordwestgevel

south-west façade | zuidwestgevel

south-east façade | zuidoostgevel
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1 aluminium curtain wall, structural glazed
2 stucco
3 aluminium U-girder
4 plywood, high gloss
5 extruded aluminium point
6 gutter
7 plastic roofing

1 aluminium kozijn, geïsoleerd glas 
2 stucwerk
3 aluminium U-rail
4 multiplex plaat, hoogglans schilderwerk
5 geëxtrudeerd aluminium profiel
6 goot
7 kunststof dakbedekking

detailed section pent | detail luifel

cross-section | dwarsdoorsnede

longitudinal section | langsdoorsnede
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