
op Heike Löhmann, een voormalig werknemer

van Benthem Crouwel, die in 1996 haar eigen

bureau in Amsterdam was begonnen. ‘Met een

klein bureau ben je flexibel en kun je zo’n

opdrachtgever alle aandacht geven die nodig

is’, zegt ze.

Löhmann’s portefeuille bestaat ongeveer voor

eenderde uit woningen; de rest loopt uiteen

van stedenbouwkudige projecten tot kantoren

en expositieruimten. Het werk voor particu-

lieren varieert van een compleet ontwerp tot

de ontwikkeling van een strategie, zodat ze

zelfstandig verder kunnen. ‘Werken voor par-

ticulieren vraagt veel en dat wil je ook geven.

Je krijgt snel een persoonlijke relatie. Dan zeg

je geen neen meer. Een gek als ik gaat dan

door’, verklaart ze met een brede glimlach.

Reden om enthousiast te worden voor deze

opdracht was voor Löhmann de uitdrukkelijke

wens van de opdrachtgever de kwaliteit van

het oorspronkelijke dijkhuisje te bewaren. In

de geschiedenis van het huis, met verschillende

families en generaties, mocht zij dit nieuwe

hoofdstuk schrijven. Ze zegt ernaar te streven

subtiel verschillende ‘lagen’ in een ontwerp te

leggen: wie zich ervoor interesseert, kan steeds

meer achtergronden ontdekken, wie dat niet

doet geniet van evenwichtig vormgegeven

ruimten.

Eenheid in vorm

Voor Löhmann stond vast dat de uitbreiding

zo veel mogelijk een eenheid moest vormen

met de bestaande woning. Alleen al om een

goede ruimtelijke organisatie te krijgen was

Wie zou niet verliefd kunnen worden op het

dijkhuisje in Ouderkerk aan de Amstel? Aan 

de voorkant kijkt het uit over de Bullewijk, een

zijarm van de Amstel, en aan de achterkant

over grasland en een boomgaard. In de jaren

dertig van de vorige eeuw was het gebouwd op

het erf van de monumentale boerderij ernaast,

voor de oude moeder van de boer. De idylle 

is gegarandeerd, want gebouwd mag er verder

niet worden.

Toen Annemarie Kornman en Ewoud de Man

het huisje in 1996 kochtten, was het met nog

geen 60 m2 al klein te noemen. Maar na de

geboorte van twee dochters voldeed het hele-

maal niet meer. Verhuizen was geen overwe-

ging, dus moest er worden uitgebreid. Daarbij

sprak het vanzelf dat het oorspronkelijke huis-

je zo veel mogelijk in tact moest blijven; dat

ging zelfs zo ver dat de zolder tot ‘verboden

gebied’ werd verklaard voor de architect.

Die verbouwden de bewoners beslist zelf tot

logeerkamer voor de (schoon)ouders. En de

uitbreiding moest moderne architectuur zijn,

met een minimalistisch materiaalgebruik en

veel glas, ook dat stond vast.

Architect

De zoektocht naar een architect voerde aan-

vankelijk naar Mels Crouwel in Amsterdam,

wiens eigen woonhuis in Tienhoven de op-

drachtgevers zeer aansprak. Maar architecten-

bureau Benthem Crouwel bleek een groot

bureau dat druk was met het ontwerpen van

grootschalige projecten als vliegvelden en

spoorwegstations. Uiteindelijk viel de keuze 

Van dijkhuisje naar
moderne woning
Bijna ongegeneerd gaan oud en nieuw samen bij de uitbreiding van dit dijkhuisje

in Ouderkerk aan de Amstel. Een glazen schil omvat het huis, dat daardoor zo veel

mogelijk in tact kon blijven. Kenmerkend zijn de stalen ‘ladders’ in de gevels die

verschillende functies tegelijk vervullen. De minimalistische, strakke vormgeving

van de uitbreiding suggereert constructieve eenvoud. Onder de oppervlakte gaan

toch enige verrassingen schuil.
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Wonen met Staal (9)
Deze serie over ‘stalen’ 

woningen laat meestal unieke

ontwerpen zien, die in opdracht

van of specifiek voor een parti-

culier zijn gebouwd. Met deze

voorbeelden hoopt Bouwen

met Staal particuliere opdracht-

gevers en ontwerpers te 

inspireren voor de bouwop-

gave van de nabije toekomst.

Uitbreiding woning, Ouderkerk aan de Amstel

ir. P.F. van Deelen
Paul van Deelen is civiel ingenieur

en zelfstandig bouwtechnisch

journalist, Rotterdam

Het dijkhuisje in 

de oorspronkelijke vorm.



dat onvermijdelijk. Om oud en nieuw elk in

hun waarde te laten, zocht ze naar een zo groot

mogelijk contrast. Daarbij moest ze zien te

voorkomen dat het huisje ondergeschikt zou

worden aan de uitbreiding. Tenslotte ging het

om meer dan een verdubbeling van het vloer-

oppervlak.

Zo ontstond het idee op de begane grond een

beglaasde massa toe te voegen. Aanvankelijk

was het de bedoeling deze massa visueel los 

te houden van de bestaande woning, alsof de

glazen doos er losjes in is geschoven. Maar

daarvoor was het nodig dat de glazen gevel 

zou uitspringen ten opzichte van de metsel-

werk gevel. Welstand vond dat wel goed, maar

de gemeente niet, ook na lang argumenteren.

Dus besloot zij de glazen gevel juist in het ver-

lengde van het metselwerk te leggen, zodat de

glazen toevoeging het huisje als het ware omvat.

Met de toevoeging van de begane grond is de

typisch Nederlandse plattegrond, met de toe-

gang en voorzieningen aan een zijkant, verlaten.

De centrale gang loopt nu in het midden. De

woonkamer bleef op zijn plaats; nieuw zijn de

woonkeuken en een serre-achtige uitbreiding

van de woonkamer. Opvallend is de opberg-

ruimte voor de gordijnen tussen de keuken en

de gevel. ‘Die gordijnen vormen ’s avonds de

schil om het oude huis, zoals overdag het glas

dat doet. Ze zijn onderdeel van het ontwerp.’

De begane-grondverdieping rust op een sou-

terrain waarin de slaapkamers en badkamer

zijn ondergebracht. De ene slaapkamer voor 

de kinderen kan later worden opgedeeld. Een

hoek van het souterrain bleef onbebouwd om

een boom te kunnen sparen. In de gevel zocht

Löhmann een zo groot mogelijk contrast met

de beglaasde begane grond door deze te laten

terugspringen en uit voeren in donker metsel-

werk met raamopeningen. Zo’n gevel past goed

bij het achterliggende gebruik en het grote

contrast doet de toevoeging minder massaal

lijken.

Materiaal

Het ingetogen beeld dat de opdrachtgever

zocht is vooral te vinden op de verdieping:

de plafonds en wanden zijn strak gestuukt,

de vloer is van gevlinderd beton en de ver-

diepinghoge glaspanelen hebben geen spon-

ningen. Meest in het oog springen de ladder-

vormige staalconstructies, die tegelijk het 

dak en de gelijmde beglazing dragen, en de

klepramen omvatten. Ook vormen ze visueel

een overgang van de grote glasvlakken naar 

het kleine huisje.

‘Bij deze opgave was het nodig om met een

minimaal aantal materialen te werken, want

dat geeft het oorspronkelijke huis de ruimte’,

zegt Löhmann. ‘Maar het is ook mijn stok-

paardje. Door naar het minimale te streven,

vestig je de de aandacht op het wezenlijke.

Daarom combineer ik functies, zoals bij de

ladderframes.’

Deze opvatting leidt tot een constructieve op-

bouw waarbij veel onderdelen en hun functies

zich niet aan de toeschouwer prijsgeven. Zo

verbergen vloer en dak een draagconstructie

van stalen liggers en randliggers. Samen met

de ladderframes voor Löhmann de meest voor
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De woning staat op het erf van de monumentale

boerderij ernaast.
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De stalen liggers rusten aan 

de ene kant op de randligger in

de gevel, aan de andere kant op

het bestaande huis. De hoek-

lijnen waarop de glasplaten 

zijn gelijmd, hebben zowel in 

horizontale als verticale richting

stelmogelijkheden.

Schaal 1 : 10.

details 1-3

Detail 2. Structurele beglazing en

glasdeuren.

Detail 3. Onderzijde glasdeuren.

pantserdekvloer met witgrijze toplaag
met titanium toeslag, impregneerlaag

dakbedekking:
leislag in kleur
hardschuim afschotisolatie
underlaymentplaat
houten balklaag

pantserdekvloer met witgrijze toplaag
met titanium toeslag, impregneerlaag

gipsplaat met 
12 mm stucwerk

gordijnrails

U-profiel 30.30.3 
aluminium

gipsplaat met 
12 mm stucwerk

HEA140

hr+glas
glasdeur, zwart geanodiseerd
gezet profiel
lijnontwatering, zwart gietijzeren rooster

vezelcementplaat 8 mm 
verlijmd op regelwerk

verlijmd metselwerk

glasdeur, zwart geanodiseerd

hr+ glas

gezette dakrand, aluminium

glas, colorbell crepi 6 mm
verlijmd op watervast multiplex

tweezijdig gelaagd glas, 
structureel verlijmd

hoekprofiel 130.65.10 mm
staal, RAL 9006

glas, colorbell crepi 6 mm
verlijmd op watervast multiplex

HEA 140

Detail 1. Dakranddetail bij gevel

met structurele beglazing.
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Detail 4. Een opengesneden kokerprofiel markeert de overgang 

van oud naar nieuw, en van verdieping naar souterrain. Het dient

tegelijk als hemelwaterafvoer. 

Plattegrond begane grond.

Met de uitbreiding is het vloer-

oppervlak meer dan verdubbeld.

■ uitbreiding

Plattegrond souterrain.

detail 4

detail 5

1 keuken
2 eetkamer
3 woonkamer
4 terras

5 ouderslaapkamer
6 kinderslaapkamer
7 badkamer
8 toilet
9 waskamer

Detail 5. De stalen trap heeft treden in de vorm van stalen 

bakjes waarin beton is gestort. Visueel zijn deze verwant aan 

de gevlinderde vloer. Schaal 1 : 20

1

2

3

4

pantserdekvloer 

hr+ glas

glasdeur aluminium
hardhouten treden bankirai

glas colorbell crepi 6 mm
verlijmd op watervast multiplex

5

6

7

89
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Doorsnede A. Verticale doorsnede over ‘gevelladder’ 

en aansluiting soutterain, schaal 1 : 20. 

Detail 6. Horizontale doorsnede over nieuwe gevel. Schaal 1 : 20

doorsnede A

detail 6

vast glas; hr+ glas 
structureel verlijmd

verlijmd metselwerk

L-profiel 60.25.3 zwart geanodiseerd
draairaam met hr+ glas 

gipsplaat met stucwerk

HEA 140

gezette dakrand, aluminium

glas verlijmd op multiplex

HEA 140

strip 50.8 aluminium
klepraam

hr+ glas

ladder uit kokers 140.60.6
gepoedercoat in RAL 9006

gipsplaat met 
12 mm stucwerk

vezelcementplaat 8 mm 
verlijmd op regelwerk

verlijmd metselwerk



de hand liggende materiaalkeuze vanwege de

maatvastheid die nodig is voor het structurele

glas en de slankheid van de profielen. Tussen de

stalen liggers is de vloer ingevuld met houten

balken waarop een staalplaat-betonvloer rust.

De opbouw van het dak is vergelijkbaar. Vloer

en dak werken als schijven die de horizontale

belastingen afvoeren naar het gemetselde casco.

Verdere stabiliteitsvoorzieningen zijn niet nodig.

Het souterrain bevat constructief een verrassing.

Zoals te verwachten bij de hoge grondwater-

stand is deze verdieping uitgevoerd als een

betonnen bak die tegelijk als nieuwe fundering

dient voor het bestaande huis. Het aanbrengen

daarvan was overigens geen eenvoudige op-

gave. Zo moest voor het heien en storten de

houten vloer tijdelijk worden verwijderd.

Visueel lijkt de betonnen bak door te lopen over

de gehele hoogte van het souterrain, maar dat is

schijn. Het stuk boven maaiveld bestaat uit sta-

len kolommen die de uitkragende vloer dragen.

Dat bleek goedkoper; ze zijn omtimmerd om 

de indruk te wekken van een massieve wand.

Belijning

De boven- en onderrand van de uitbouw zijn

bekleed met glas en liggen in hetzelfde vlak als

de vediepinghoge beglazing. Het is figuurglas

dat aan de achterkant grijs is geëmailleerd,

wat bij zonlicht een twinkeling geeft. Ook de

achterwand van de keuken is zo ingevuld. De

randen van stalen profielen achter dit figuur-

glas zijn net zichtbaar en geven de gevel een

scherpe belijning. Deze bij uitstek scherpe vlak-

verdeling en de invulling met harde materialen,

die alle in hetzelfde vlak liggen, zorgen voor

het contrast met het oorspronkelijke huisje.

‘We hebben geprobeerd de dak- en vloerrand

zo smal mogelijk te houden’, zegt Löhmann

‘door het dak- en vloerpakket dun te houden

en de dakrand schuin weg te laten lopen. Mis-

schien zou ik het achteraf gezien zo proberen

op te lossen dat die randen nog dunner lijken.’

Een detail waarbij de minimalistische aanpak

sterk tot uitdrukking komt, zijn de openge-

zaagde stalen kokers die dienen als hemelwater-

afvoer en als overgang tussen oud en nieuw.

Ze zijn precies zo diep dat ze het overstek van

de verdieping over het souterrain overbruggen.

Nauwkeurigheid

Van de drie aannemers die werden gevraagd

een aanbieding te doen, kreeg de aannemer 

uit het dorp, Van der Linden, de opdracht.

Gewend aan verbouwingen was het voor hem

een grote opdracht. ‘Hij zat wel in over het 

vele staal en glas, waarbij veel in het zicht

blijft. Dat vraagt een hoge nauwkeurigheid.

Hij werd nog op stang gejaagd door de glas-

bouwer, die zei “Pas maar op, Heike ziet alles”.

Maar hij heeft super-prima-top werk geleverd.’

Dat bleek toen de grote ruit werd geleverd,

die vanwege de grote afmetingen lang van

tevoren in België moest worden besteld.

Hij paste precies. Voorwaarde is wel, aldus 

Löhmann, dat de architect de uitvoering 

zorgvuldig voorbereidt door alle details verre-

gaand uit te werken en ook nauw betrokken

blijft bij de uitvoering. •
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Projectgegevens
Locatie Koningin Julianalaan 39,

Ouderkerk aan de Amstel • Op-

dracht fam. De Man-Kornman,

Ouderkerk aan de Amstel • Archi-

tectuur Löhmann’s Architecture,

Urban + Industrial Design,

Amsterdam • Constructief ontwerp

Strackee Bouwadviesbureau,

Amsterdam • Advies bouwfysisca

Dorsserblesgraaf, Den Haag •

Uitvoering Gebroeders Van der

Linden, Ouderkerk aan de Amstel

• Staalconstructie Cuiper, Ouder-

kerk aan de Amstel • Glas Betuwse

Glasgroothandel, Tiel • Data 

opdracht juli 2000 start bouw

november 2002 oplevering sep-

tember 2003 • Fotografie Jannes

Linders, Rotterdam en Heike

Löhmann, Amsterdam

Technische gegevens
Hoofdafmetingen vloeroppervlak

bestaand 60 m2, uitbreiding 170 m2

• Draagconstructie profielen HEA

140, verzinkt, gemoffeld • Vloeren

houten balken, staalplaat-beton-

vloer, gevlinderd D75, witte

cementtoeslag titanium • Staal-

verbruik (excl. betonwapening) 

24 kg/m2 • Installaties vloerverwar-

ming

Om oud en nieuw elk in hun waarde te

laten, is gezocht naar een sterk contrast.


