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Deze woning heeft een grote woonruimte die door de L-vormige plattegrond en de 3 vloerniveaus 
is ingedeeld in aparte sferen.
Contact met de straat in de keuken, het woonkamerdeel meer besloten, en toch 1 grote ruimte. 
In het hart van de woning de vide waarlangs daglicht diep in de woning valt en de verbinding met 
de bovenverdieping gelegd wordt.

De woning ligt op een hoekkavel op het Rieteiland Oost, deel van Amsterdam IJburg.
De stompe hoek van het terrein is bepalend geweest voor de woningplattegrond.
Door het huis aan de oost- en zuidzijde van het kavel te plaatsen blijft een zo groot mogelijke 
bezonde tuin over.
De oost- en zuidgevel vormen als gevolg van de doorlopende betonnen gevelbanden en het 
afgeronde metselwerk eigenlijk 1 lange gevel met een horizontaal karakter.
De terugliggende lintvoeg van het metselwerk versterkt dit effect nog .
De grote woonruimte is door de L-vormige plattegrond, de verschillende plafondhoogtes en de 3 
vloerniveaus ingedeeld in aparte sferen. Contact met de straat vanuit de woonkeuken, het 
woonkamerdeel meer besloten en op de tuin gericht, en daartussen een vloer op niveau van de 
woningentree. toch is het 1 grote ruimte met lange zichtlijnen en verrassende doorkijkjes. 
Daglicht valt diep in de woning langs de vide die de verbinding legt met de bovenverdieping.
Grote vensters met brede vensterbanken waarin je kunt zitten dienen als filter tussen binnen en 
buiten.
Ondanks zijn formaat is de woning zeer zuinig met energie, door toepassing van een dik 
isolatiepakket en een aardwarmtepompinstallatie voor verwarming en koeling via vloerverwarming. 
De daarvoor benodigde elektriciteit wordt geleverd door de 13 zonnepanelen op het dak. 
De strakke detaillering van het exterieur is binnen doorgezet in de keuken, badkamers en 
kastenwanden die allemaal op maat gemaakt zijn.














