


Twee meter

De Delftweg 108 in Rijswijk is een pand dat een onderdeel 
uitmaakt van een groter woonblok van 6 woningen. Het is een 
karakteristiek woonblok uit ca. 1900 in de voor die tijd popu-
laire cottagestijl. 
Ondanks de wit geschilderde gevel en de verschillende kleuren 
van de kozijnen, is de voorgevel van het blok nog in redelijk 
originele staat.

De achtergevel is bebouwd met éénlaagse  aanbouwen en 
schuurtjes die verschillen qua vorm en materiaal. Ook zijn de 
originele kozijnen veelal vervangen en bestaat de gevel uit een 
mengelmoes van verschillende ramen en kozijnen. Ondanks 
deze verscheidenheid is ook de achtergevel in grote lijn nog in 
goede staat.

De vraag van de opdrachtgever was om op de begane grond 
een ruime uitbouw te maken, net als bij de buren. Hoewel de 
keuken en de eetkamer op de begane grond dan meer ruimte 
krijgen, was op deze verdieping het gebrek aan ruimte niet 
acuut aanwezig. Dat was wel het geval op de eerste verdieping 
met de slaapkamers. De slaapkamers van de kinderen dateren 
qua omvang nog uit de 19de eeuw. In de kleinste slaapkamer 
paste niet eens een gewoon bed. Daarom stelden wij voor om 
het gehele huis twee meter naar achteren ‘uit te rekken’. Net 
genoeg om normale slaapkamers te maken en net genoeg 
voor een prettige keuken en eetkamer.

Maar volgens het bestemmingsplan mochten er geen aanbou-
wen worden gemaakt hoger dan 3 meter. Daarom besloten we 
om een brief te schrijven naar de Burgemeester en Wethou-
ders om ze er van te overtuigen dat ons plan goed is voor de 
toekomst van de buurt. Door de 19de eeuwse panden 2 meter 
uit te rekken voldoen ze aan huidige maatstaven.

En het is gelukt!

Door het huis letterlijk 2 meter uit te rekken, konden we op de 
eerste verdieping 2 kinderslaapkamers maken van normale af-
metingen. Op de begane grond kregen we zo voldoende ruimte 
voor een riante eetkamer met keuken.

Eén detail

Maar hoe doe je dat? Een bestaande woning twee meter 
uitrekken als een stukje kauwgum?

De bestaande gevel behouden en als geheel verplaatsen is 
te kostbaar. Het is gaat hier niet om een museum maar om 
de achtergevel van een rijtjeswoning. Maar het is wel een 
karakteristiek rijtje woningen uit begin 1900, dat nog redelijk 
intact is. 

Daarom hebben we de nieuwe uitbreiding gemaakt met een 
houtskelet constructie. Op deze manier hoefden we ook niet 
te heien, maar kon worden volstaan met een vloerplaat op 
zand. Op het houtskelet lijmden we een polystyreenplaat, die 
we in vorm konden uitsnijden. Met daarop een sierpleister in 
de kleur van de buurpanden: wit. 

De keus voor deze manier van bouwen was financieel erg 
gunstig. Hierdoor kregen we meer speelruimte in de detail-
lering.

De achtergevel hebben we willen terugbrengen zoals het oor-
spronkelijk was. De dikke rand die de contour van de gevel 
accentueert, hebben we teruggebracht met zink. De ankers 
hebben we behouden en weer op dezelfde plaats terugge-
bracht in de gevel.

Op de begane grond wilden we een verdiepingshoge pui ma-
ken. In combinatie met de ramen van de slaapkamers hebben 
we er uiteindelijke voor gekozen om niet drie verschillende 
ramen te maken, maar om dit samen te voegen tot één groot 
glasvlak. Om het geheel binnen budget te houden wordt het 
glasvlak gevormd door 3 standaard aluminium kozijnen van 
Schuco. Boven: twee kiepramen, zodat er geen doorvalbevei-
liging nodig is. Beneden een schuifpui.

De kozijnen hebben we zo gedetailleerd dat ze verdwijnen 
achter de gevel. Daarvoor hebben we het polystyreen dikker 
gemaakt dan nodig (19cm). En hebben we deze als het ware 
vóór het houtskelet door laten schuiven. Zo bestaat de gevel 
eigenlijk uit twee lagen: een constructieve laag (houtskelet + 
kozijnen) en een dikke polystyreen deken. De ‘deken’ schuift 
voor de kozijnen langs, waardoor deze niet meer zichtbaar 
zijn.

Voor de aansluiting van de kozijnen tussen de slaapkamers 
en het verticale vloerdetail tussen de verdiepingen, hebben 
we een element bedacht. Een kruisvormig frame dat vóór 
de kozijnen staat. Het frame verdeelt de grote glaspui in vier 
delen. Elk deel is een andere ruimte: boven de twee slaapka-
mers, onder de keuken en de eetkamer.

Het frame maakten we van grote massieve balken van 
western red cedar. Van het zelfde hout als de zelfgebouwde 
houten hekken, schuurtjes en terrasdelen die je in de tuinen 
terug ziet. Het houten frame is daardoor zowel een onderdeel 
van de tuin, van de gevel, als van het interieur. 

Het frame hielden we niet gelijk met de voorgevel, maar staat 
iets naar achteren. Tussen het frame en de kozijnen is een 
ruimte vrij gehouden. Daardoor is het frame zowel onderdeel 
van de gevel, als vrijstaand object.
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