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tekeningen - doorsneden









tekeningen - plattegronden

kelder

1. hellingbaan
2. parkeren
3. entree
4. installatieruimte
5. opslag
6. gastenverblijf en badruimte
7. entree voor gasten



begane grond

1. hoofdentree
2. hal
3. keuken
4. eetruimte
5. speelruimte voor kinderen
6. werkruimte en zithoek
7. terras
8. hellingbaan



1e verdieping

1. overloop
2. hoofdslaapkamer
3. walk-in closet
4. hoofdbadruimte
5. kinderbadruimte
6. wasruimte
7. kinderkamers
8. terras



tekeningen - techniek

4

begane grondB.G.=0

verhoogde begane grondvloer750+ B.G.

1e verdieping3730+ B.G.

dak6560+ B.G.

verhoogde keldervloer2230- B.G.

tuin550- B.G. 

kelder2680- B.G.

321

gastenverblijf

zithoek en werkruimte

parkeergarage

eetruimte

slaapkamer

terras

3-laags gelaagd en gehard glas zonder kozijnen
U=0,7W/m²K

geprefabriceerde natuursteen composiet gevelpanelen
gepolijste oppervlakte afwerking

staalconstructie

aluminium Sky-frame schuifpui, hoogte 3.35m1
met 3-laags gelaagd en gehard glas

V-03

V-02

balkon

hoogwaardige isolatiepanelen Kingspan Kooltherm K-15
Rc=5,7m².K/W

keuken

tuin

geprefabriceerde natuursteen composiet gevelpanelen
gepolijste oppervlakte afwerking
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begane grondB.G.=0

verhoogde begane grondvloer750+ B.G.

1e verdieping3730+ B.G.

dak6560+ B.G.

verhoogde keldervloer2230- B.G.

tuin550- B.G. 

kelder2680- B.G.

321

V-04

slaapkamergang

tuin

3-laags gelaagd en gehard glas zonder kozijnen
U=0,7W/m²K

geprefabriceerde natuursteen composiet gevelpanelen
gepolijste oppervlakte afwerking

hoogwaardige isolatiepanelen Kingspan Kooltherm K-15
Rc=5,7m².K/W

aluminium Sky-frame schuifpui, hoogte 3.35m1
met 3-laags gelaagd en gehard glas

geprefabriceerde natuursteen composiet gevelpanelen
gepolijste oppervlakte afwerking

gastenverblijf

zithoek en werkruimte

parkeergarage

eetruimte

slaapkamer

terraskeuken

haard
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begane grondB.G.=0

verhoogde begane grondvloer750+ B.G.

1e verdieping3730+ B.G.

dak6560+ B.G.

verhoogde keldervloer2230- B.G.

tuin550- B.G. 

kelder2680- B.G.

321

tuin tuin

bergruimte

werkruimte

hellingbaan naar parkeergarage

slaapkamer badkamer

hal

gang

entree parkeergarage

badkamer

speelruimte kinderen

geprefabriceerde natuursteen composiet gevelpanelen
gepolijste oppervlakte afwerking

hoogwaardige isolatiepanelen Kingspan Kooltherm K-15
Rc=5,7m².K/W

3-laags gelaagd en gehard glas zonder kozijnen
U=0,7W/m²K

3-laags gelaagd en gehard glas zonder kozijnen
U=0,7W/m²K
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D C B A

badkamer walk-in closet slaapkamer balkon

keuken
en

eetruimte

parkeergarage

hellingbaan naar parkeergarage

tuin talud

terras

V-01

V-05

gehard en gelaagd glas

begane grondB.G.=0

verhoogde begane grondvloer750+ B.G.

1e verdieping3730+ B.G.

dak6560+ B.G.

tuin550- B.G. 

kelder2680- B.G.

haard

geprefabriceerde natuursteen composiet randpanelen
gepolijste oppervlakte afwerking

3-laags gelaagd en gehard glas zonder kozijnen
U=0,7W/m²K

speelruimte kinderen

loopbrug

aluminium Sky-frame schuifpui, hoogte 3.35m1
met 3-laags gelaagd en gehard glas

mechanische vouwdeur
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o.k. breedplaat - dak 6330+ peil

380

30080

verlijmd

Opbouw dak:
- UV bestendige bitumen dakbedekking
- drukvaste isolatie PS onder afschot
- drukvaste isolatie Kinspan Kooltherm, dikte 120mm
- constructieve betonnen dakvloer

b.k. dakrand rondom 6845+ peil

37
0

15
0

terugliggende dakrand
blank aluminium zetwerk

houten
uittimmering
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EPDM folie als waterkerende laag

425

120 75
425

38
0

12
5

25

247

in het werk gestorte
 dragende betonwand

20 158

ventilatie tussen de panelen

aluminium schuifpui, merk Skyframe gepoedercoat
in kleur antraciet, glazen delen 3-laags gelaagd en
gehard glas

hoogwaardig isolatiemateriaal PIR, dikte 50mm

isolatiemateriaal 20mm minerale wol met daarvoor
100mm hoogwaardige Kingspan Kooltherm K15

natuursteen gevelcomposiet gevelpanelen, dikte 22mm
oppervlakt gepolijst afgewerkt

aluminium achterconstructie t.b.v.
ophanging gevelpanelen

o.k. breedplaat - 1e verd 3350+ peil

D E T A I L  V - 0 2

imbus schroeven in verschillende
kleuren (naar steenkleuren in plaat)



1

o.k. breedplaat - dak 6330+ peil

hwa met flexibele buis door betonrand naar spouw
noodoverstort: doorvoer dakopstand

hoogwaardig isolatiemateriaal PIR, dikte 50mm

aluminium achterconstructie t.b.v.
ophanging gevelpanelen

37
0

15
0

10

425

b.k. dakrand rondom 6845+ peil

natuursteen gevelcomposiet gevelpanelen, dikte 22mm
oppervlakt gepolijst afgewerkt

noodoverstort

12075

Opbouw dak:
- UV bestendige bitumen dakbedekking
- drukvaste isolatie PS onder afschot
- drukvaste isolatie Kinspan Kooltherm, dikte 120mm
- constructieve betonnen dakvloer

in het werk gestorte
dragende betonwand

EPDM folie als waterkerende laag

isolatiemateriaal 20mm minerale wol met daarvoor
100mm hoogwaardige Kingspan Kooltherm K15

aluminium achterconstructie t.b.v.
ophanging gevelpanelen

natuursteen gevelcomposiet randelementen
dikte 22mm

imbus schroeven in verschillende
kleuren (naar steenkleuren in plaat)

ventilatie tussen de panelen
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o.k. breedplaat - 1e verd 3350+ peil

12075

425

38
0

12
5

25

425

125300

aluminium achterconstructie t.b.v.
ophanging gevelpanelen

natuursteen gevelcomposiet gevelpanelen, dikte 22mm
oppervlakt gepolijst afgewerkt

EPDM folie als waterkerende laag

isolatiemateriaal 20mm minerale wol met daarvoor
100mm hoogwaardige Kingspan Kooltherm K15

imbus schroeven in verschillende
kleuren (naar steenkleuren in plaat)

3 laags gehard en gelaagd glas, HR++
U=0,7W/m²K

in het werk gestorte
 dragende betonwand
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o.k. breedplaat - 1e verd 3350+ peil



villa S2 IJburg - Amsterdam

ontwerp
Villa S2 op IJburg is een ontwerp voor een vrijstaande villa over 3 verdiepingen. Het huis is 
een zeer compacte vorm geworden gezien het relatief kleine kaveloppervlak in relatie tot de 
woon- en omgevingseisen. Aan straatzijde ligt een de hellingbaan naar de parkeerkelder. En 
deze kelder mocht niet het dijklichaam doorsteken aan de waterzijde. Tevens moest voldoende 
daglicht de kelder binnendringen tot in het daarin gelegen gastenverblijf. 
Deze eisen hebben geleid tot een deels verdiepte ligging van het huis. Hierdoor zijn verschil-
lende split levels ontstaan. De begane grondvloer ligt deels 55cm boven het maaiveld en soms 
zelfs 1.25m1. De vloeren en wanden zijn letterlijk om alle woonruimten heen gevouwen. Alle 
ruimten hebben uitzicht op het water en omliggende groen. 
Om een maximale ruimtelijke verbinding tussen binnen en buiten te krijgen zijn t.p.v. de grote 
puien geen kozijnen toegepast. Hiervoor zijn de witte natuurstenen vloerranden ontwikkeld 
tot een technisch zeer hoogwaardig detail. Het glas is hierachter bevestigd en om vervuiling 
(regenwater van glasvlakken) van de randen tegen te gaan zijn overal onderaan de glasvlak-
ken uit het zicht goten toegepast. Tevens zijn de elektrische zonweringen achter de randen 
weggewerkt. 
De belangrijkste ruimtelijke verbinding is de woonkeuken met het terras. Zonder dat er een 
aparte buitenkeuken is ontworpen heb je in de keuken het gevoel buiten te koken. De 3.35m1 
hoge begane grond is op de hoek middels een schuifpui opengewerkt naar het terras, de tuin 
en het water. De pui is van het Zwitserse merk Sky-frame (www.sky-frame.ch) en is de eerste 
overhoekse Sky-frame pui in Nederland met 3-laags glazen bladen. De kozijnen van de pui zijn 
weggewerkt in de wanden, vloer en plafond. De stijldikte tussen de vaste en schuivende pui is 
slechts 2 centimeter.

techniek
De villa heeft zowel binnen als buiten een technisch hoogstaande detaillering en afwerking. Het 
huis is ook een zeer energiezuinige woning en rekent volgens ons defi nitief af met het vooroor-
deel dat bij energiezuinige woningen de vormgeving minder van belang is. 

Zowel de glasvlakken als gesloten buitenwanden hebben uitzonderlijke eigenschappen op het 
gebied van isolatie. Alle glazen delen bestaan uit 3-laags gelaagd glazen vlakken met een U 
waarde van 0,7W/m².K.
Alle gesloten geveldelen, neggen en vloerranden zijn bekleed met witte natuursteen panelen 
(22mm dikke samengestelde plaat met 90% natuursteen kiezel en 10% een witte hars). Door 
te kiezen voor witte panelen hoeft het huis in de zomer minder gekoeld te worden wat veel 
energie scheelt. Achter de witte natuurstenen panelen langs de vloerranden zit veel techniek 
weggewerkt zoals zonneschermen en goten. Deze goten liggen aan de onderrand langs alle 
glasvlakken. Zo wordt (vervuild) regenwater direct afgevoerd en blijven de vloerranden schoon.
Achter de gevelpanelen zitten zeer hoogwaardige isolerende platen; Kingspan Kooltherm K15 
met een Rc -warmteweerstand- van bijna 6. Daarachter zit minerale wol isolatie. 
Het hout op de gevels is Hollands dennenhout wat is verkregen uit duurzaam bosbeheer. Dit 
hout is het alternatief voor het tropisch hardhout. Het dennenhout is verduurzaamd met biopoly-
meren afkomstig van de afval biomassa van rietsuikerstengels. Het hout heeft duurzaamheidk-
lasse 1, gelijk aan tropisch hardhout. (http://www.foreco.nl/nobelwood.html).

De vloeren van de woning liggen vol kanalen t.b.v. luchtbehandeling. De woning is voorzien 
van een warmte terugwin (WTW) unit met topkoeling en vloerverwarming. Op het dak staan 
een viertal zonnecollectoren. Een groot deel van de verlichting bestaat uit LED verlichting en is 
automatisch geschakeld op schemering.

 

tekst en cijfers



cijfers
• locatie oppervlak: 470m2
• bruto vloeroppervlak: 390m2 (BVO)
• FSI: 88% 
• BCR: 29% (oppervlak begane grond vergeleken met locatie oppervlak)
• opbouw bouwwerk: 2/1 (vloer boven/onder grond)
• start ontwerp: februari 2009
• start bouw: februari 2011
• oplevering: eind september 2012 
• parkeren in kelder: 3 cars
• client: private (fam. van Dam)
• locatie; Larikslaan 13, Oostelijke Rieteilanden van IJburg te Amsterdam

ontwerpteam
• architect
 M A R C  a r c h i t e c t s 
 ir. Marc van Driest  & ir. Taco van Iersel 
 adres:
 Vijzelstraat 72   
 unit 1.002 
 1017HL  
 AMSTERDAM 
 The Netherlands
 email  info@marcarchitects.nl 
 website  www.marcarchitect.nl 
 tel  +31 (0)20 894 32 92 
 mob  +31(0)6 4731 8171  
• constructeur 
 BREED Integrated Design
• bouwfysica
 Bureau Nieman

bouwteam
• hoofdaannemer 
 Bouwbedrijf Bloed BV 
• Installaties (W) 
 Veldhoen BV 
• Installaties (E) 
 Delektro.nl 

exterieur
• natuursteen gevelmateriaal (witte composietplaten) 
 PP Gevelbouw
• houten gevelbekleding
 merk. NobelWood, leverancier: Foreco
• kozijnen (schuifpui overhoeks t.p.v. terras)  
 merk: Sky-frame, leverancier: MHB
• kozijnen (overig)
 merk: Schüco, leverancier: Intropal
• entreedeur (taatsdeur)
 FritsJurgens
• garagedeur (vouwdeur/speedgate)
 DJS Hekwerken

interieur
• glazen binnenwanden (hal)
 Stolker Glas
• glazen binnendeur (hal)
 Top Deuren

• glazen douchewanden (badkamers)
 AA glashandel
• stalen trap, alle hekwerken en loopbrug naar voordeur
 G. de Rooy Metaaldesign
• keuken
 Tulp keukens
• openhaard 
 merk: Ruegg, leverancier: Van Maanen Huis en Haard BV
• inbouwkasten (kastenwand hal en bij walk-in closet slaapkamer)                                   
 en bekleding trappen
 Houtatelier Van den Boogert
• sanitair (kranen en ligbad)
 merken: Grohe en Linea Uno, leverancier: Veldhoen BV

tuin
• ontwerp
 Groenplan
• hovenier 
 Hendriks Hoveniers


