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64 w/ha

;-)

infrastructuur
 Q    / R
woning/ha. 64   / 57    (64)
wegen [m1] 440 / 500 (561)
riool [m1] 370 / 380 (420)

- 4 buren maar veel privé (1 buurdeur)
- meer woning/ha met minder
infrastructuur, per saldo dezelfde
opbrengst met minder werk
- beeld van een urban villa wijk met
diagonale zichtlijnen (meer open)

aeelding 1. 'wijk opzet'

rijwoning
rechthoek 5,1x9,6
omtrek 29,6m1
- de toekomst van dit
concept is leerlijk klein
te noemen (krimpen in
maten en kwaliteit)

quadrant maat =
rechthoek 7x7
omtrek 28m1
6% minder wand:
- goedkoper
- kleinere belasting
milieu (CO2)
- minder energieverlies
- hetzelfde volume

quadrant vorm =
kosteneffectief:
- binnenwanden hoog
- buitenwanden laag
- veel dak
- hetzelfde prefab deel
voor gevels met een
zeer hoge isolatie
waarde (R>7)
- 35% minder buitenhuid
/ verliesopp.

10 2 3

quadrant tuin = meer:
- nut tuin
- verbinding met tuin
- licht / lucht in
leefruimte (vitamine D)

>8m gevel aan tuinzijde
i.p.v. 3 bij een rijwoning

quadrant gebruik =
praktisch en handig:
- door de vloer te
verdiepen vervalt de
kruipruimte en
ontstaat een droge
installatie zone onder
het entree gedeelte
- bij de rand van het
woongedeelte ontstaat
een zitbank voor 18
personen; een feestje
is nu geen probleem
- je woont in de tuin

quadrant identiteit =
uniek en gaat verder
dan alleen de kleur
van het behang:
- kiezen uit 3 kleuren
gevel bekleding
- kiezen uit 2
baksteensoorten

quadrant nut = groter
- standaard 4
slaapkamers
- 1 ruime hal, ook voor
de kinderwagen. - 1
entree, dus minder
verkeersruimte en
meer leefruimte
- grote badkamer staat
precies boven de
keuken, dus de
installaties staan
handig boven elkaar.
- 115% groter dan
'standaard'

4 5 6 7

© concept is intellectueel eigendom van Beeld en
Architectuurhuis. Niets van deze plannen kan zonder
toestemming worden gebruikt of verveelvoudigd.
*voordelen zijn berekend aan de hand van kengetallen

aeelding 2. 'concept'

GROEI

Gebruiksvriendelijke 
‘doos’

36
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Colofon

ha =  Haalbaarheidsstudie

pve = Projectdefinitie

so = Structuurontwerp

vo =  Voorontwerp

do =  Definitief ontwerp

to =  Technisch ontwerp

pc = Prijs- en contractvorming

uo = Uitvoeringsgereed ontwerp 

uv = Uitvoering
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Voorwoord
Het magazine dat voor u ligt is een bundeling van de ontwik-

keling die ik als architect tot nu toe heb doorgemaakt. Een 

weergave van de mooie projecten die ik samen met mijn team 

heb mogen realiseren. Maar het is ook een nieuw begin: het 

begin van ons architecten bureau 2.0 met een nieuwe struc-

tuur en nieuwe naam. 

Op jonge leeftijd wist ik al, dat ik architect wilde worden. Zo lang 

ik me kan herinneren, ben ik gefascineerd door ritme, balans 

en harmonie. Als klein jongetje maakte ik tekeningen van mijn 

ouders huis en knutselde hele bouwpakketten technisch lego in 

elkaar waar ik op school de klassen mee rondging. 

Mijn eigen bedrijfje stond jaren op een laag pitje. Uiteindelijk 

ben ik in 2013 fulltime voor mezelf begonnen. Ik heb heel lang 

gezocht naar de juiste naam, één die de hele lading dekt van dat 

wat ik met mijn architectenbureau uit wil dragen. 

Toen ik op een dag niet zo lang geleden door een boekenwinkel 

liep was daar het eureka-moment: 1 op 1 Architectuur, dat moest 

het worden.

Ik wil één op één met klanten werken, zodat ze een duidelijk 

aanspreekpunt hebben binnen ons team. En één op één in het 

proces: van initiatief tot oplevering. Dit bouwheerschap is onze 

bedrijfsfilosofie. Eén op één van plan en ambitie naar de prak-

tijk: tien problemen in één oplossing vatten en met slechts één 

ingreep meerdere doelen dienen. En één op één alle schalen, 

van stoel tot stad, terugbrengen in één ontwerp. Dat vind ik gaaf 

om te doen. 

Met dit magazine wil ik laten zien wie ik ben, wat wij bij  

1 op 1 Architectuur doen en hoe we te werk gaan. Tenslotte hoop 

ik iedereen die wil gaan bouwen te inspireren met onze meest  

bijzondere projecten.      

   

Jelle Post, december 2018

“Het creëren van betekenis
volle architectuur is een 
belangrijk deel van mijn 
leven.”

Wonen

Naam ir. Jelle Post (DGA 1 op 1 Architectuur) Leeftijd 35 jaar 

Opleiding VWO, HBO bouwkunde, TU Delft Master of 

Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. 

Werkervaring Architect bij 19 het atelier Zwolle 1 jaar, 

ProjectArchitect bij Kamsma Amsterdam 4 jaar 

Geregistreerd architect #1.090301.017
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1 op 1 Architectuur 
staat voor:

“Dankzij het 1op1 
concept is elk project 
uniek en heeft elk project 
een eigen karakter met 
diepgang.”1:1

1:1
:11:1

1:1 Vertalen
Wij vertalen al uw wensen één op één naar een tast-

baar bouwwerk, via papier naar steen. We zetten pas 

een handtekening als we een glimlach hebben van 

onze klant.

1:1 Diepgang
Van stoel tot stad houden wij rekening met alle ver-

schillende schalen en integreren alle parameters 

in één eenduidig ontwerp. Elk project krijgt zo een 

gelaagdheid die het gebouw diepgang geeft.

1:1 Simplex
Wij streven ernaar complexe dingen eenvoudig te 

maken, één oplossing te vinden voor meerdere pro-

blemen. Eén argument is voor ons niet genoeg om 

iets te doen. Tien vliegen in één klap slaan wel.

:1
1:1 Contact
U staat als opdrachtgever steeds in contact met een 

vaste medewerker. Eén aanspreekpunt, één gezicht 

en geen ruis als gevolg van interne projectoverdracht. 

1:1 Proces
Wij staan u bij in het gehele proces en nemen het 

gehele bouwheerschap op ons. Wij binden denken 

en doen samen, van initiatief tot en met beheer.

1:1 Uniek
Dat waar de klant mee zit, terugbrengen naar de 

kern, het unieke zoeken in dat wat de klant wil en dat 

vertalen naar een bijzonder eindproduct. Dat is onze 

uitdaging en daarin ligt onze creativiteit. 

8

Manifest
Het is onze missie om te achterhalen wat er speelt 
in de maatschappij, wat moet er veranderen en hoe 
kunnen we daarop reageren. 

Wij kijken... breed
Een architect is niet alleen een stylist, maar kan 

meerdere specialisaties in één persoon verenigen. Hij 

is als het ware een bouwheer. Een goede bouwheer 

heeft oog voor bouwkunde, projectmanagement en 

bouwkunst. Hij gaat voor kwaliteit, waakt over plan-

ning en budget en organiseert. 

diep
Elk gebouw bevat een bijzondere gelaagdheid. Een 

professioneel architect kan door al deze lagen als 

plek, regelgeving, wensen van de klant, budget en 

klimaat heen kijken. Hij integreert de elementen in  

één concept. Het is zijn uitdaging om voor meerdere 

problemen één oplossing te zoeken. Elk afzonderlijk 

component in het uiteindelijke ontwerp vervult zo 

meerdere functies. 

met hemelogen
Een bouwheer overziet het hele plaatje. Hij is con-

stant bezig om outside the box te denken en ontdekt 

nieuwe mogelijkheden. Hij is altijd op zoek naar een 

manier waar klant en architect tevreden over zijn, 

zonder concessies te maken. Hij legt de puzzelstuk-

jes waar door verschillende opdrachtgevers aan 

gewerkt wordt, aan elkaar en zet het belang van de 

klant voorop. Een architect helpt mensen en vervult 

zo een maatschappelijke rol. 

“Architectuur is de 
verbinding tussen niets 
en alles, het weefgetouw 
tussen draad en tapijt.”

9
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Een gewaagd plan in een Urker 

nieuwbouwwijk. Op een kavel 

direct aan het water is dit opval-

lende project gerealiseerd. 

Het begon allemaal met een 

gesprek aan de keukentafel van 

de opdrachtgevers: 

Bij elke opdracht ga ik in 

gesprek met de opdracht-

gevers. In deze ontdekkings-

fase probeer ik erachter te komen 

wat de mensen in de kern willen 

en hoe ze hun toekomstige woning 

voor zich zien. Hierbij maak ik ter 

plekke schetsen”, vertelt Jelle Post. 

Het wensenpakket van de bewo-

ners bestond uit een op maat 

gemaakte, duurzame woning die 

in ideale harmonie staat met de 

waterrijke omgeving. De woning 

moest met het oog op de toe-

komst en dynamische gezinssitu-

atie het karakter krijgen van een 

levensloopwoning, met ruimte 

voor een ouderslaapkamer op de 

begane grond. In de voorberei-

dende gesprekken ontstond het 

idee van centrale ruimten voor 

verschillende functionaliteiten 

op de eerste verdieping: door 

gemeenschappelijke ruimtes in te 

bouwen voor opbergen, studeren 

en werken konden de kinder-

slaapkamers compact blijven.

“In de ontwerpfase trek ik mij  

tijdelijk terug. Ik ga na wat er 

speelt en houd daarbij rekening 

met een samenspel van energie, 

locatie en geschiedenis, de 

gewenste programma’s, de wet 

en het budget.. Al deze laagjes 

samen, brengen een idee tot 

stand.”

De wens voor een Passiefhuis 

had onvermijdelijke implicaties 

voor het ontwerp van de woning. 

Bij passief bouwen moeten alle 

gebruiksruimtes zoals de woon-

kamer, keuken, eetkamer en kan-

toren op het zuiden liggen. Aan 

deze kant van het huis is speciaal 

uv-werend glas aangebracht, 

dat straling tegenhoudt maar 

wel warmte doorlaat. Zo kan de 

zon het huis opwarmen en kan 

de passieve energie van wind 

en aardwarmte optimaal worden 

benut. De warmteregulatie vindt 

plaats met speciale lamellen, een 

ventilatiesysteem zuigt verse lucht 

aan en warmt die op met warme 

lucht die hij weer uitblaast.

Passief wonen 
aan het water

Passiefhuis Jonkers  
locatie Beug 53, Urk opdrachtgever fam. Jonkers jaar 2012

categorie wonen - particuliere woning designed by ir. J. Post omvang 175 m2 / 650 m3

taken

“
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“In de ontwerpfase trek ik mij  
volledig terug. Ik ga na wat er speelt  
en houd daarbij rekening met een  
samenspel van energie, locatie 
en geschiedenis, de gewenste 
programma’s, de wet en het budget.  
al deze laagjes samen, brengen  
een idee tot stand.”

11



“Dit project roept nog steeds 
wisselende reacties op. Toch 

is dit de enige woning in de rij 
die volledig is afgestemd op de 

directe omgeving. 

“Alles zit aan elkaar vast als je op 

het goede punt start. Uit deze 

kern vloeit elk antwoord. De ver-

binding met het water vormde een 

belangrijk uitgangspunt. Dit ene 

idee heeft gevolgen gehad voor 

de indeling, tuin en hoogtes.”

Om in de woonruimte aan de 

voorzijde op waterniveau te kun-

nen kijken, kent de woning een 

trapsgewijs verloop richting het 

water. Op elke trede bevindt zich 

achtereenvolgens een andere 

gebruiksruimte met bijruimtes en 

elk terras heeft een eigen buiten-

ruimte. Het rechte plafond zorgt 

in combinatie met de gelaagde 

grondstructuur voor een speciaal 

effect: “Vanuit de hal aan de ach-

terkant zie je het plafond ontwik-

kelen.”

“Doordat het hele huis op maat is 

gemaakt, moesten de verschil-

lende bouwactiviteiten optimaal 

op elkaar worden afgestemd. Ik 

heb bij dit project daarom con-

stant één op één met de aan-

nemer in contact gestaan bij de 

uitvoering van de deelbestekken. 

De bouwbegeleider behield het 

overzicht. Dankzij dit geslaagde 

samenspel konden we het project 

ook budgettechnisch strak in han-

den houden.” 

Aan de voorzijde is bewust voor 

een muur van staal gekozen. 

De belangrijkste reden hiervoor 

vormde de wens om inkijk en 

naar binnen schijnende koplam-

pen vanaf de t-splitsing aan de 

overkant van het water tegen 

te gaan. Daarnaast refereert de 

stalen muur aan het werk van 

de opdracht gever en is het een 

kunstwand. De gecreëerde oplos-

sing voorziet in een scheve, dichte 

muur die inkijk beperkt en een 

tactische uitkijk mogelijk maakt. 

De steiger benadrukt de langste 

zichtlijnen.

“Dit project roept nog steeds wis-

selende reacties op. Toch is dit 

de enige woning in de rij die vol-

ledig is afgestemd op de directe 

omgeving. Met dit ontwerp kan ik 

mensen laten zien dat je iets mooi 

of lelijk kunt vinden, maar dat het 

verhaal achter het ontwerp veel 

interessanter is. Dat gaat niet alleen 

over het esthetisch aspect, maar 

ook over de waarde, functionaliteit 

en interactie met de omgeving.”  

1. Woonkamer
2. Woonkeuken
3. Slaapkamer
4. Berging
5. Techniek
6. Badkamer
7. Loungekamer
8. Slaapkamer

1. 2. 3. 4.

5.
6.

7.

8. 8. 8.

8.
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Met dit ontwerp kan ik mensen 
laten zien dat je iets mooi of 
lelijk kunt vinden, maar dat 
het verhaal achter het ontwerp 
veel interessanter is.”
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Scherpe  
contour
Dit huis is onderdeel van de 

buurt ‘Ik bouw met hout’ 

dat in de grootste zelf-

bouwwijk van Nederland aan het 

Homeruskwartier in Almere Poort 

is verrezen. De combinatie van 

houtskeletbouw, de verwerking 

van hout in het exterieur van de 

woning en de situering direct aan 

het park roept een Scandinavische 

sfeer op. Dankzij het eigenzinnige 

ontwerp kwamen de opdracht-

gevers in 2012 in aanmerking voor 

de gemeentelijke architectuurbij-

drage.

Supervisor van de Almeerse wijk, 

architect Art Zaaijer: “Het huis 

wordt gekenmerkt door twee 

volumes, elk met een scherp 

zadeldak. De strakke detaillering 

en de sobere vormgeving van de 

buitengevel versterken de werking 

van de scherpe contour. Binnen 

komt de verdeling van de twee 

volumes terug in de heldere orde-

ning van de verschillende ruimtes. 

Deze hebben allemaal een eigen 

sfeer met ieder een eigen oriën-

tatie op elkaar en op de buiten-

wereld. De terughoudende vorm-

geving zorgt ook binnen voor rust 

en harmonie. In dit ontwerp is een 

mooie balans gevonden tussen 

vorm en detail en tussen binnen- 

en buitenzijde van het huis. Daar-

mee is een prachtig huis met een 

karakteristieke vorm ontstaan.’’ 

Met het oog op de wens voor 

een grote tuin is de benodigde 

leefinhoud de lucht in geduwd. 

Het overtollige volume is tactisch 

weggesneden, zodat de vorm en 

ruimtecompositie elkaar verster-

ken. De verticale richting wordt 

dikker aangezet door de staande 

opdekplanken van voorgegrijst 

Western Red Cedar. Deze bedek-

ken het innovatieve bouwsysteem 

met SIP-panelen van Kingspan 

TEK die op hun beurt zorgen voor 

uitstekende thermische isolatie van 

de woning. FOTO’S: ANDRÉ DRENT

Woning Methorst  
locatie Nikestraat 6, Almere opdrachtgever fam. Methorst jaar 2012

categorie wonen - particuliere woning designed by ir. J. Post omvang 250 m2 / 650 m3

taken
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Wonen
“Het huis wordt gekenmerkt 
door twee volumes, elk met een 
scherp zadeldak”
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Het ontwerp van deze gelijkvloerse ouderenwo-

ning symboliseert de grens van land en water, 

een grens waarop de woning zich ook letterlijk 

bevindt: op een dijkje aan de oever van de Vecht met 

vrij uitzicht over de rivier. Door de originele mix van 

stijlen vormt de woning een unieke toevoeging aan de 

verschillende typen woningen die door de jaren heen 

in Weesp langs de Vecht zijn gebouwd.

Bij de entree is een hoogte accent gelegd in de vorm 

van een toren, alsook bij de schoorsteen. In deze 

schoorsteen is alle installatietechniek efficiënt ver-

weven, het is als het ware een ‘installatietoren’. De 

flauwe kap en lage goten refereren aan het boerde-

rijtype. Een koker over de hele bovenverdieping van 

de woning aan de achterzijde biedt een doorkijk van 

land naar water en vormt zo een figuurlijke verbinding 

tussen beide. De rieten kap die deels over de gevel 

loopt, lijkt om de koker heen gevlochten en geeft het 

ontwerp een landelijke uitstraling.

Door de verplichte kap en het weinige vereiste  

programma op de eerste verdieping, heeft de woon-

kamer via een vide contact met boven. Dit volume 

met de glazen gevel biedt een uniek en weids uit-

zicht over de Vecht.  FOTO’S: ANDRÉ DRENT

Seniorenwoning  
aan de Vecht

16

Woning Baart  
locatie Utrechtseweg 31, Weesp opdrachtgever fam. Baart jaar 2012

categorie wonen - particuliere woning designed by ir. J. Post, ing. R. Creemer omvang 150 m2 / 450 m3

taken

17
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Alweer tien jaar geleden 

mocht Jelle Post de 

nieuwbouwdroom van 

de Urker familie De Boer helpen 

verwezenlijken. De wens was een 

origineel, stijlvol ontwerp met een 

optimale afstemming van ligging 

en indeling binnen de bestaande 

omgeving.

De Waterwijk op Urk heeft kavels 

met beperkte grootte, waardoor 

al snel een eentonig patroon van 

smalle kopgevels dreigt te ont-

staan. Om een gevarieerd beeld te 

verkrijgen en ter bescherming van 

de privacy van de toekomstige 

bewoners, is bij dit ontwerp geko-

zen voor een tuingerichte kubus 

die als het ware een blokkade 

vormt tussen de privéruimtes en 

publieke weg. De tv-hoek, keuken 

en hal zijn aan de voorzijde gesi-

tueerd, een indeling die ook met 

het oog op de zonnebaan ideaal 

is. De optimale verhouding tussen 

geveloppervlak en inhoud van de 

kubus is bovendien economisch 

en energie-technisch voordelig.

Het ontwerp is een mix van ver-

schillende stijlen. De klassieke 

negen-blok plattegrondstructuur 

refereert aan Palladio’s villa en 

de veranda-colonnade en het 

hoofdgestel met schilddak grijpt 

terug op de Griekse bouwkunst. 

De ‘Hollandse’ horizontaliteit - met 

horizontale materiaalovergangen 

en het grote gootoverstek - geeft 

het pand een romantische atmo-

sfeer. De verschillende stijlele-

menten zijn tot in de basis door-

gevoerd. Dit is bijvoorbeeld te zien 

aan de massief houten colonnade 

die geen samengestelde con-

structie is. De beperking van het 

aantal arbeidsgangen die hierdoor 

ontstaat, maakt de constructie 

budgetvriendelijk en puur. 

De buitenwand die bestaat uit 

buitengevel-isolatie met daarop 

stukadoorswerk is voor plaat-

selijke begrippen een vernieu-

wende manier van bouwen; de 

welstandscommissie moest even 

wennen, maar is uiteindelijk met 

de eigenzinnige interpretatie 

van ‘steenachtige’ gevel akkoord 

gegaan.

The White House

Woning De Boer  
locatie Boomkor 3, Urk opdrachtgever fam. De Boer jaar 2008

categorie wonen - particuliere woning designed by ir. J. Post omvang 250 m2 / 695 m3

taken

18

Wonen

“Het ontwerp is een 
mix van verschillende 
stijlen. De klassieke 
negenblok plattegrond
structuur refereert 
aan Palladio’s villa en 
de verandacolonnade 
en het hoofdgestel 
met schilddak grijpt 
terug op de Griekse 
bouwkunst.”
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small but  beautiful

woning Amstelveen

Jaar 2009 Volume 700 m3 Design ir. J. Post, ing. R. Creemer

De ‘opgeblazen ruit’ zorgt voor verbinding tussen drie 

woonlagen.

Atelier van der Heijden hilversum

Jaar 2010 Volume 44 m2 en 100 m3 Design ir. J. Post

Dit tiny house in de Hilversumse bossen kent een open-

schuivende hoek om meer ruimte te creëren. 

20

Wonen small but  beautiful

Woning Verkuyl Biddinghuizen

Jaar 2013 Volume 250 m2 en 750 m3 Design ir. J. Post 

In het polderse landschap werd deze boerderij 

verbouwd tot een moderne en passende woning. 

Woning Dekkers Espel

Jaar 2014 Volume 210 m2 en 670 m3 Design ir. J. Post, ir. GJ. Post 

Boer zoekt woning! Het ontwerp bevat daarom sporen 

van de schuurstijl. 

Boer zoekt 
woning!  
Het ontwerp 
bevat daarom 
sporen van de 
schuurstijl. 

21



EEN COMPLETE 
WOONWIJK

Wonen
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Wonen

Naast particuliere of 

bedrijfsopdrachten werkt 

architect Jelle Post ook 

aan grotere woningbouwprojecten. 

In samenwerking met Oost & Van 

Tilburg Ontwikkeling maakte hij 

een ontwerp voor de bouw van 24 

nieuwe huizen in Biddinghuizen; 

van alleenstaande woning tot 

rijtjeshuis. De grens opzoeken op 

het gebied van innovatie, zorgde 

voor een perfecte samenwerking 

tussen beide partijen. 

NIEUW: DE 6,20 MAAT

De standaard uitgangsmaat voor 

een rijtjeshuis in Nederland is 5,40 

meter. Jelle Post en OVT Ontwik-

keling kozen ervoor om de huizen 

80 centimeter breder te maken. 

Een innovatie die de toekomstige 

Jeroen Oost en Willem van Tilburg, eigenaren 
Oost & Van Tilburg Ontwikkeling, kozen bij 
het ontwikkelen van de woonwijk in Bidding-

huizen voor een samenwerking met Jelle Post. De 
heren kenden Jelle al langer en voerden verschil-
lende kleinere projecten samen uit. “De woon-
wijk in Biddinghuizen is ons eerste grote project 
samen”, aldus Jeroen. 
“De benadering van Jelle spreekt ons aan. Hij 
brengt een kaal vlak tot leven, analyseert de 
locatie nauwkeurig, betrekt de doelgroepen in 

het project en legt uit waarom hij bepaalde keu-
zes maakt. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. 
Jelle kan mensen echt overhalen en meenemen 
in een project”, vertelt Willem. Jeroen vult aan: 
“Daarnaast is Jelle ontzettend creatief. Hij brengt 
altijd een stukje eigen inbreng. De uitkomst is 
vaak verrassend. Al sparrend aan tafel, komen 
we samen altijd tot een goed resultaat. In onze 
samenwerking staat wederzijds vertrouwen cen-
traal.”
De eerste zestien woningen in Biddinghuizen zijn 

inmiddels allemaal verkocht. Ook in Emmeloord 
zijn elf woningen van dit type gerealiseerd. De 
heren vertellen: “In samenwerking met Jelle 
starten we binnenkort ook met een project in 

Jeroen Oost en Willem van Tilburg vertellen over samenwerking 

‘Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk’
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25 woningen (Biddinghuizen, Emmeloord) 
locatie Biddinghuizen/Emmeloord opdrachtgever Oost en Van Tilburg jaar 2015

categorie wonen - seriematige woning designed by ir. J. Post, ing. L. Visser omvang 165 m2 / 300 m3 per woning

taken

bewoners veel indelingsvrijheid 

biedt. In een woning van 6,20 is 

het namelijk mogelijk om een 

vierkante trap te plaatsen. Op de 

bovenverdieping zijn hierdoor maar 

liefst vijf slaapkamers te realiseren. 

Bewoners kunnen zelf bepalen 

hoe zij deze ruimtes verdelen. 

Daarnaast geeft de 80 centimeter 

extra ook op de begane grond veel 

vrijheid. De hal kan bijvoorbeeld op 

verschillende manieren ingedeeld 

worden. “Een van onze ambities 

was om flexibiliteit te realiseren. 

Dat is met deze uitvinding goed 

gelukt. Geen van de 24 huizen 

heeft dezelfde indeling, alles is op 

wens van de bewoners gereali-

seerd. Flexibiliteit staat ook aan de 

buitenkant centraal. Op het eerste 

oog lijken de woningen gelijk, maar 

als je goed kijkt, zie je dat elk huis 

een ander accent heeft.”

LANDELIJK WONEN

Bij het ontwikkelen van de 

woningen speelde het beeld-

kwaliteitsplan van de gemeente 

Biddinghuizen een grote rol. De 

gemeente stelde als eis dat het 

thema ‘landelijk wonen’ zichtbaar 

moest zijn in de nieuwbouwwijk. 

Jelle Post deed onderzoek naar 

dit thema. De uitkomsten zijn 

subtiel verwerkt in de nieuw-

bouwhuizen. “OVT Ontwikkeling 

en ik kozen bijvoorbeeld voor lage 

goten, landelijke kappen en asym-

metrische daken om het landelijke 

gevoel over te brengen. Tot in de 

kleinste details is deze uitstraling 

in de huizen verwerkt.”

PRIJS/KWALITEIT

Het derde speerpunt dat centraal 

stond tijdens dit project was de 

prijs-kwaliteitsverhouding. “We 

wilden goede kwaliteit leve-

ren, tegen een eerlijke prijs. De 

6,20 maat is ook hier weer een 

voorbeeld van. Op het basisplan 

voor deze wijk borduren we nog 

steeds voort. Voortdurend zijn we 

bezig om de huizen technisch te 

verbeteren en door te ontwik-

kelen.” In de nieuwbouwwijk zijn 

verschillende huizen gebouwd: 

alleenstaande woningen, 

2-onder-1-kapwoningen en rijtjes-

huizen. Zo biedt de woningwijk 

plaats aan meerdere doelgroe-

pen. “De bouw van meerdere hui-

zen tegelijk is echt ontwerpen op 

groter niveau.”

Almere en ontwikkelen we nog een nieuw project 
in Biddinghuizen. In Marknesse hebben we vorig 
jaar een appartementencomplex opgeleverd, dat 
we samen met Jelle hebben ontwikkeld. Op het 
resultaat hiervan, zijn we enorm trots. Daarnaast 
liggen er nog meer projecten in het verschiet. We 
hebben samen nog zoveel ideeën, onze samen-
werking is altijd plezierig.”
“Wij proberen elke woning uniek te maken, 
Jelle gaat daar in mee en sluit zich aan bij onze 
visie. Samen zeggen we altijd: een project is pas 
geslaagd als we er zelf graag willen wonen.”

Naast Biddinghuizen werkt OVT Ontwikkeling 
ook samen met Jelle Post aan andere projec-

ten, zoals deze woningen in Emmeloord. 25



Het ‘dorp’ Nobelhorst aan de 

oostkant van Almere Hout 

biedt ruimte voor de zelf-

bouw van nieuwe woon-/werk-

huizen en heeft grote ambities als 

het gaat om duurzaamheid: een 

combinatie van natuurbeleving, 

energieonafhankelijkheid en duur-

zaam buurtleven.

CPO en  
splitlevel 

Aan de achterkant is een 
open straatprofiel met 
zachte materialisering 
gerealiseerd.

26

Wonen

Op een prachtige locatie aan het 

water zijn vijf woningen gebouwd 

vanuit het CPO-concept: Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap. 

Als alternatief op de zogenaamde 

cataloguswoning, zijn deze wonin-

gen speciaal ontworpen voor 

deze plek. Om de waterbeleving 

te vergroten, is een splitlevel aan-

gebracht. Door het trapsgewijs 

verloop binnen de woning, dat 

op de verschillende verdiepingen 

is doorgevoerd, behouden de 

verschillende gebruiksruimten 

uitzicht op het water. De pluszijde 

van de woning wordt zo optimaal 

benut. Aan de achterkant is een 

open straatprofiel met zachte 

materialisering gerealiseerd. 

Iedere woning in de rij is uniek 

door de eigen mix en match 

van verschillende indelingen en 

opties.

Vijf rijwoningen Nobelhorst 
locatie Niels Bohrstraat, Almere opdrachtgever OVT ontwikkeling jaar 2010

categorie wonen - seriematig designed by ir. J. Post, ir. G. J. Post omvang 164 m2/won. / 450 m3/won.

taken
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Van apotheek  
naar appartement
Dit appartementencomplex aan de Holkenkamp op 

Urk is gevestigd in een voormalige apotheek. De 

apotheek kende een sterk karakter en gaf de buurt 

uitstraling. Het behouden van de schoonheid van het 

oorspronkelijke pand was één van de uitdagingen 

tijdens dit project.

OVT Ontwikkeling was, samen met andere partijen, 

koper van het pand. De wens van de opdrachtge-

ver was duidelijk: het pand moest haar schoonheid 

behouden en toekomstige bewoners moesten hier 

met plezier wonen. Lucas Visser heeft dankzij de 

fijne samenwerking met de opdrachtgever deze 

wensen vertaald in een ruim en modern apparte-

mentencomplex.  

De hoofdvorm van de oude apotheek staat nog, 

maar de indeling is flink veranderd. De entree is ver-

wijderd en het gebouw is een stukje uitgebouwd. 

Binnenin is plaats gemaakt voor vier appartementen. 

Om het pand een moderne en tevens mooie uitstra-

ling te geven, is buitenom gekozen voor een com-

binatie van stuc en metselwerk. De oranje kozijnen 

zorgen ervoor dat het gebouw opvallend is, spre-

kend wordt en een eigen identiteit krijgt, net als de 

apotheek van vroeger.  

Wonen
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Plat: een plus 
voor de buurt
Deze woning in de Emelhage te Emmeloord wordt 

vaak beschreven als een ‘platte woondoos’. Het 

gelijkvloerse aspect van de woning, zorgt ervoor 

dat deze opvalt in de buurt. Maar, opvallen is niet de 

belangrijkste factor in de keuze voor een gelijkvloerse 

woning. De omgeving en buurtbewoners spelen de 

grootste rol. 

Tussen alle nieuwbouwhuizen, bleef één kavel leeg. 

OVT Ontwikkeling en Lucas Visser zijn in opdracht 

van de gemeente aan de slag gegaan met het ont-

werp van een woning op deze kavel. Het huis ligt aan 

een speeltuin en middenin de woonwijk. Om geen 

afbreuk te doen aan het uitzicht van de buurtbewo-

ners en om aansluiting te houden met de speeltuin, 

is gekozen voor een gelijkvloerse woning. 

De platte bungalow is strak en heeft een moderne 

uitstraling. De buitenkant bestaat uit een combi-

natie van natuurlijke materialen; hout, stucwerk en 

natuursteen. Het oorspronkelijke plan bevatte een 

carport, naast de woning. De huidige bewoners heb-

ben ervoor gekozen om deze ruimte dicht te maken. 

Desondanks is het eerste ontwerp van deze woning 

duidelijk herkenbaar in het eindresultaat. Een aspect 

dat vormgever Lucas Visser kenmerkt. 

Wonen

29



small but  beautiful

Waterwoning delft

Jaar 2010 Volume 200 m2 en 600 m3 Design ir. J. Post (Kamsma)

Bij de watervilla’s in Delft is gespeeld met unieke volu-

mes. De binnen- en buitenwereld versterken elkaar.

Meubel robbenplaat urk

Jaar 2016 Design ir. G.J. Post

Dit meubel is de verbindende factor tussen de woon- en 

voorkamer. De zwevende elementen maken de ruimte 

tot één geheel.

Bij de watervilla’s in Delft is 
gespeeld met de hoogte voor een 
ruimtelijk effect. 
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Wonen small but  beautiful

woning wijk 6 urk

Jaar 2009 Volume 195 m2 en 650 m3 Design ir. J. Post 

De functionele binnentuin lost maar liefst vier 

uitdagingen op: 

• ruimte voor tuin;

• zorgt voor lichtinval diep in de woning;

• scheidt én verbindt de woonkeuken en -kamer;

• zorgt voor minder verlies van verkeersruimte doordat 

de entree in het midden is geplaatst.

meubel voorpiek urk

Jaar 2012 Design ir. J. Post

Een meubel dat de ruimte uniek verdeelt in vier keer 

slapen, opbergen en speelruimte.
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Dit woningproject is ontstaan 

als een persoonlijk project 

van Jelle Post. Het onder-

streept zijn maatschappelijke rol 

als architect: “Ik werd bij dit plan 

gedreven door een sociaal pro-

bleem. Wonen wordt steeds duur-

der, veel mensen verdienen te veel 

voor sociaal huren en te weinig om 

hun droomhuis te kunnen kopen. 

Daarbij valt er bijna niet meer aan 

te ontkomen om met z’n tweeën 

te werken. Ik wilde een basisplan 

bedenken waarbij een eenver-

diener een hypotheek kan krijgen 

voor een huis dat voldoet aan zijn 

gezinseisen. Zodat een moeter 

een moeder wordt.”

Vanuit dit uitgangspunt ging Post 

aan de slag om een concept-wo-

ningplan te ontwerpen met de 

ideale prijs-kwaliteitsverhouding. 

Hierbij ging hij op zoek naar 

mogelijkheden om te bespa-

ren op drie niveaus: personen, 

ontwerp en stedelijke indeling. 

In stedenbouwkundig opzicht 

bleek de kubus in kwadrantvorm 

de efficiëntste vorm om meer 

woningen in een hectare te laten 

passen: “Door de kubussen in een 

voordelig patroon te leggen, kan 

infrastructuur en bouwrijpe grond 

beperkt blijven. Zo wordt meer 

verkoopbare grond gecreëerd, 

waardoor de grondprijs verlaagd 

kan worden.’’

Bovendien blijkt de kubusvorm 

qua bouwkosten 6 procent voor-

deliger ten opzichte van de meer 

gangbare rechthoekige opzet van 

rijtjeshuizen met gelijk volume. Zo 

heeft de kubusvorm een optimale 

ratio tussen inhoud en gevelop-

pervlakte. Bijkomend voordeel is 

dat de kubus een efficiënte huid 

heeft.

Bij het ontwerp van de individu-

ele woningen bouwde Post ver-

schillende elementen in die de 

woningen in spatiaal opzicht aan-

trekkelijk maken. Doordat de kwa-

drantvorm maar één ingang en 

één hal vereist blijft er meer nuttig 

oppervlak over. Ook zorgt de 

open opzet op de begane grond 

voor een ruimtelijk gevoel. “De 

relatie met de tuin is belangrijk. 

In dit ontwerp is aan twee zijden 

contact met de tuin, in totaal zo’n 

elf meter. Dat is dubbel zoveel in 

vergelijking met een rijtjeswoning 

met voor- en achterkant en even-

tuele aanbouw.’’

Rondom de tuin is een heg met 

voetpad gesitueerd. Om wel 

de uitkijk maar niet de inkijk te 

bevorderen, besloot Post de 

woning te verdiepen. Hierdoor 

kijken buitenstaanders over de 

heg tegen de bovenverdieping 

aan, terwijl de bewoners optimaal 

uitzicht hebben op de tuin. “Voor 

de wijk is het groen en open en 

voor de bewoners geeft de heg 

een gevoel van privacy. Bijkomend 

voordeeltje is de extra zitruimte 

die ontstaat met de bouwkundige 

bank die de verdieping van de 

woning vereist.”

kubus in 
kwadrantvorm

Wonen

Quadranto (CPO) 
locatie Beatrixstraat 2, Urk opdrachtgever CPO quadranto jaar 2015

categorie wonen – seriematige woning designed by ir. J. Post omvang 150 m2 / 420 m3

taken
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Ook op de bovenverdieping is het 

ruimtelijk gevoel doorgevoerd. 

Normaliter neemt de ruimte af 

per hogere verdieping, bij de 

quadrantwoning blijft het woon-

oppervlak per laag behouden. 

Zo zorgt de vierkante vorm en 

slimme trapligging ervoor dat 

boven ruimte is voor vier slaapka-

mers. Door de badkamer aan de 

dichte kant te situeren, profiteren 

de slaapkamers van het natuurlijk 

licht aan de open zijde. “Op de 

zolderetage zorgt de diagonale 

hoge nok voor optimaal behoud 

van gebruiksruimte. De bewoners 

kunnen hier gemakkelijk, zonder 

dakkapel, drie kamers maken, 

dus dit is een investering voor de 

toekomst.’’

“Dankzij deze unieke opzet betaal 

je minder en heb je meer voor 

je geld. Elke woning binnen het 

kwadrant heeft zijn eigen uitkijk-

richting met een eigen naar bui-

ten gerichte nok. Zo ontstaat het 

gevoel van alleenstaand wonen. 

De diagonale lijnen zorgen voor 

een ruimtelijk effect. Toch zijn de 

woningen zeer betaalbaar geble-

ven, zelfs de bergingen zitten bij 

de prijs in.”

Post wilde een testcase om zijn 

plannen voor een serie ‘quadrant’-

Wonen

1. Entree
2. Living
3. Slaapkamer
4. Douche
5. Lounge/werkruimte

1.

2.

3.3.

3. 4.

5.
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Echt óns huis

Paulus van Slooten woont samen met zijn vrouw Alide sinds twee jaar in een door Jelle 
ontworpen quadrantwoning aan de Alexiahof. Paulus vertelt: “We hebben ons huis als 
het ware de grond uit gekeken. We zijn vanaf het prille begin bij de bouw betrokken 

en konden er ons eigen stempel op drukken. Jelle is een breeddenkende architect, die ons 
heeft geholpen buiten onze eigen kaders te kijken. Dit type woonhuis is veel handiger dan 
reguliere doorsneehuizen, de vierkante vorm is efficiënter in de aanleg en qua ruimtelijkheid. 
We hebben de beleving van een hoekhuis met een dikke oprit en een mooie ruime tuin. En dit 
is echt óns huis geworden, niet een standaard brochure woning. Het is een vreemde gewaar-
wording: je bedenkt je ideale jas en als je hem aantrekt zit hij verrekte lekker. We hebben 
een echt zonnehuis met veel licht en ruimte aan de voor- en zijkanten en kijken met onze 
neus naar buiten. De ruwe materialen hebben we laten zitten en we hebben ons eigen beeld 
van leven en koken kunnen doorvoeren. We hebben gemerkt dat Jelle geen standaard archi-
tect is, hij gaat met je mee het proces in en helpt je nieuwe mogelijkheden te ontdekken.”

woningen te verwezenlijken.  

Hij benaderde de gemeente 

Urk om geschikte bouwgrond te 

bemachtigen. Uiteindelijk lukte dit, 

kocht hij met een collectief van 

medebewoners een particuliere 

bouwkavel in de Oranjewijk en kon 

dit eigenzinnige project worden 

gerealiseerd. Post ging zelf in  

één van de quadrantwoningen 

wonen. “Ik beleef wat ik  

verkondig.”

35
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Op één van de mooiste 

plekjes van het voormalige 

eiland Urk, met zicht op het 

IJsselmeer, staat een jaren twintig 

woning. Bij het maken van de reno-

vatieplannen geven de bewoners 

aan dat ze meer licht en ruimte in de 

woning willen genereren. Daarnaast 

behoort een gebruiksvriendelijker 

en efficiënte indeling tot de wensen. 

In het midden van de woning wordt 

een ‘doos’ geplaatst, met daarin 

de badkamer en veel kastruimte. 

De ‘doos’ bevat aan elke zijde een 

meubel: de tv-kast, garderobe, 

trap en zitbank met daaromheen 

de functies: woonkamer, hal, gang 

en keuken. De verkeersroutes zijn 

gekroond met een vide, alsook een 

trap die naar de eerste verdieping 

leidt. Het dak van de ‘doos’ biedt 

toegang tot drie slaapkamers. 

Nieuwe dakramen zorgen voor 

licht en een ruimtelijk gevoel. Elke 

ruimte is groter geworden met de 

nieuwe indeling. En dat zonder uit 

te bouwen en ruimte aan de bui-

tenkant van de woning te verliezen!

Aan de buitenzijde is de woning 

gerenoveerd om de historische 

uitstraling te behouden. Binnen 

genieten de bewoners van een 

ruimtelijke en praktisch ingedeelde 

woning met als bijzonder extraatje 

het prachtige uitzicht op het IJssel-

meer.

Woning Visser  
locatie Wijk 4-80, Urk opdrachtgever fam. Visser jaar 2012

categorie wonen - particuliere woning designed by ir. J. Post, G.J. Post omvang 180 m2 / 450 m3

taken

Gebruiks-
vriendelijke 
‘doos’

Wonen
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RIJWONING xl

Wonen

De uitvergrote zadelkap 
bouwt verder op het 
dorpse karakter. 

38

Aan één van de kaders 

op het dorpsplein 

in Marknesse is een 

moderne invulling gegeven. Het 

voormalige bedrijfspand kende 

een eigen, modern karakter en 

week af qua bouwstijl. Deze 

lijn is, net als de kenmerkende 

goot- en dakverspringingen, 

doorgezet in het ontwerp van dit 

appartementencomplex. 

Om het plein in balans te brengen 

is op de projectlocatie een extra 

laag gepland. Ook is een tweele-

dige relatie met het plein ontstaan: 

een directe relatie - waarbij de 

bakstenen gevel het trottoir raakt -, 

maar ook een terugtrekkende 

beweging waarbij de bewoner 

een stuk privéruimte krijgt aan het 

plein. Deze privéruimte is de buf-

fer tussen buiten en binnen en is 

daarom doorgezet naar boven toe. 

De uitvergrote zadelkap bouwt 

verder op het dorpse karakter. 

Kortom: dit complex brengt de 

omgeving in balans, zonder te 

verdwijnen in de massa.

13 Appartementen ’t Wild 
locatie Breestraat 30-38, Marknesse opdrachtgever Oost en Van Tilburg jaar 2017

categorie wonen - woongebouw, appartementen designed by ir. J. Post omvang 1600 m2 / 5125 m3

taken
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BIJZONDERE 
LICHTINVAL

Aan de dorpsrand van het Utrechtse dorp Ach-

terberg ligt tussen de historische bebouwings-

linten en agrarische vlekken het plangebied 

‘buiten wonen in Achterberg Oost’. In de gebiedsvisie 

staat het behoud van een hoge ruimtelijke kwaliteit 

en de karakteristieke doorzichten naar het landschap 

centraal. Het idee voor een schuurwoning als huls 

sloot perfect aan bij het bestemmingsplan.

Deze woning is ontworpen voor een tweepersoons 

huishouden. De kopse kanten van de woning zijn 

voorzien van een lichte c.q. glazen invulling, waarbij 

de overstekende huls van riet het geheel welft met 

een zadeldak. Om het lage landelijke karakter te 

behouden is een deel van de leefruimte ondergronds 

gesitueerd. Deze woonkelder wordt belicht met een 

patio, die vanaf het dak tot in de kelder reikt. Deze 

patio zorgt ervoor dat de zon vanuit het zuiden tot 

diep in de woning doordringt en creëert een bijzon-

dere lichtinval. De ondergrondse uitbouw maakt dat 

de woning een onverwacht riante woonruimte bevat.

De kap hoefde weinig programma te huizen, zodat 

een vide de verbinding kon maken tussen de mezza-

nine en woonkamer. De sfeer van het boerderijwonen 

wordt ver doorgevoerd, van de lage goten tot en met 

de afwerking van de vloer met klinkers.

Woning Stam  
locatie Hogesteeg, Achterberg opdrachtgever fam. Stam jaar 2017

categorie wonen - alleenstaand designed by ir. J. Post, ing. J. de Wit omvang 280 m2 / 750 m3

taken

Wonen
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“Om het lage 
landelijke karakter 
te behouden is 
een deel van 
de leefruimte 
ondergronds 
gesitueerd. Deze 
woonkelder wordt 
belicht met een patio, 
die vanaf het dak tot 
in de kelder reikt.”
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small but  beautiful

woning lijkant urk

Jaar 2012 Volume 211 m2 en 636 m3 Design ir. J. Post, G.J. Post

De aangebouwde erker heeft twee functies: meer 

ruimte in de woonkamer en ingebouwd meubilair. De 

erker dient in de huiskamer namelijk als zitbank en heeft 

tevens een ingebouwde open haard en bloemenbak.

Blackbox abcoude gein noord

Jaar 2010 Volume 160 m2 en 500 m3 Design ir. J. Post

Creatief omgaan met de scheiding binnen en buiten. 

Creatief 
omgaan met 
de scheiding 
binnen en 
buiten. 
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Wonen small but  beautiful

woning kolk urk

Jaar 2012 Volume 145 m2 en 375 m3 Design ir. J. Post, G.J. Post

Door één stenen erfafscheiding met één zwevend dak, 

zijn vijf ruimtes geboren: entree, hal, toilet, erker en was-

kast. De voortuin verandert in fijne zittuin.

Indelingsadviezen

Bestaande ruimtes, anders indelen. Schuiven in de 

ruimte geeft vaak antwoord op de dieperliggende vraag. 
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Wonen

Hollandse  
horizontaliteit
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Polderwoning Veendrick 
locatie Creil opdrachtgever Fam. Veendrick jaar 2016

categorie wonen - particuliere woning designed by ir. J. Post, ing. J. de Wit omvang 415 m2 / 1610 m3

taken

Midden in de Noordoostpolder, nabij Creil, is 

deze opvallende woning verrezen. De riante 

driehoekige kavel met vrij uitzicht over het 

polderlandschap bood uitstekende mogelijkheden 

voor een gewaagd nieuwbouwproject. “De opdracht-

gever, zelf actief in de agrarische sector, raakte 

geïnspireerd door de verhalen achter mijn projecten. 

Tijdens de voorbereidende gesprekken hebben we 

ervoor gekozen de verbinding met de polderomge-

ving centraal te stellen in dit ontwerp.”

“Eigenlijk is het opvallend dat de horizontale platte-

landsomgeving van de polder wordt gedomineerd 

door de bouw van herenhuizen: ‘torentjes van ego’s’. 

Ik wilde dit patroon van verticale lijnen doorbreken 

door ze als het ware te laten omvallen: het resultaat 

is een horizontale balk die past bij de platte lijnen van 

de polder.”

In het ontwerp is de horizontale balk op poten 

gezet met daartussen glas. Van achter deze glazen 

ramen aan de voorzijde is vrij uitzicht op de polder. 

Aan weerszijden ontnemen opgeworpen heuvels 

met daarop heggen het zicht op de omliggende 

woonwijken. Alle ruimtes van de woning zijn in een 

horizontale lijn van zo’n dertig meter naast elkaar 

gesitueerd. Verschillende ruimtes bieden toegang tot 

het overdekte terras. De open glazen ‘dozen’ worden 

afgewisseld met dichte muurdelen, afhankelijk van 

het vereiste programma in de betreffende ruimte.

“De wens voor een ruimtelijke opzet met hoge pla-

fonds in de woon- en eetkamer viel niet te combine-

ren met slaapkamers op de bovenverdieping. Hier-

voor zouden rechte plafonds nodig zijn. Daarom zijn 

de slaapkamers ondergronds gesitueerd.”
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XL-project

Voor de realisatie van de kelderverdieping, is het huis 

een meter opgetild. Deze constructie leverde niet 

alleen een kostenbesparing op, maar heeft als bijko-

mend voordeel dat ook in de slaapkamers natuurlijk 

licht kan binnendringen. “Dankzij deze constructie 

heeft de kelder sfeer en roept een gevoel van veilig-

heid op.”

“Het effect van in de polder kijken is goed gelukt.  

De bewoners kunnen genieten van hun tuin en 

door het grote overstekdak kan de winterzon wel 

naar binnen dringen, maar de zomerzon niet. De 

woonkamer staat als het ware in de polder. Doordat 

het pand een meter is opgetild kijk je als het ware 

over de omliggende heg: veel uitkijk tegenover 

weinig inkijk.”

In verband met de wens voor bergruimte, zijn de 

plafonds in delen opgebouwd. In de gebruiksruimten 

is het open plafond behouden. Voor een optimale 

akoestiek zijn hier planken met daarachter doek aan-

gebracht. “Het houten planken plafond zorgt ervoor 

dat je je niet verliest in de ruimte.”

Met het oog op de passiefwensen van de bewoners 

is in het ontwerp een speciale warmtepomp opge-

nomen. Door de omzetting van vloeistof naar gas 

en van gas terug naar vloeistof wordt meer energie 

gegenereerd. 

“Plannen als deze ontstaan als opdrachtgevers lef 

hebben. Ze geven mij als architect het vertrouwen 

om een idee neer te zetten en zijn niet bang iets 

compleet anders te doen dan anderen.”

Wonen

46 47



cassa roorda

de basis voor het project. Het oorspronkelijke twee-

laagse gebouw is voorzien van een split level waarbij 

een alternatieve bouwtechniek is gehanteerd. Het 

dak is op een eigen staalskelet komen te staan en de 

gestukadoorde muren met buitengevelisolatie zor-

gen voor de stabiliteit. Met de alternatieve indeling, 

volumereductie en arbeidsbesparende bouwtech-

niek zijn alle uitgangspunten gehonoreerd. Het beeld, 

zoals bedoeld door Abel Blom, is behouden. Dat 

geldt ook voor het gebruik en lichtspel. Dit is onder 

meer te zien aan de rand ramen onder de gootlijn, 

die maakt dat het dak lijkt te zweven. 

Zoals Aldo van Eyck de leermeester van Abel Blom 

was, zo gaven Abel Blom en Eugene Roorda samen 

met Paul Kamsma de leerkaders om een woning te 

creëren die deed wat het moest doen. Het resultaat is 

een weefstructuur van idealen, intenties, bouwkunst 

en -kunde op een specifieke plek.

Cassa Roorda    
locatie Klompweg 20, Nigtevecht opdrachtgever fam. Roorda   jaar 2010

categorie wonen - particuliere woning designed by ir. A. Blom, ir. J. Post (Kamsma) omvang 250 m2 / 630 m3

taken

In het groene, waterrijke buitengebied aan de Vecht 

is deze opvallende villa verrezen. Geestelijk vader is 

Abel Blom, zoon van structuralisme architect  

Piet Blom. Om het plan financieel recht te trekken 

heeft opdrachtgever Eugene Roorda - bekend  

reclameman en schrijver - Jelle Post benaderd. 

De drooggevallen woonboot met haar halfronde 

Kimbell-Art dak en fel Spaans blauwe kleur vormde 

48

Wonen

“De drooggevallen 
woonboot met haar 
halfronde Kimbell
Art dak en fel 
Spaans blauwe kleur 
vormde de basis 
voor het project. 
Het oorspronkelijke 
twee laagse gebouw 
is voorzien van een 
split level waarbij 
een alternatieve 
bouwtechniek is 
gehanteerd.”

����������

����������

�������

����������

�������������� �����������

��������
���������

�������������

����������

����������� ��������

������ ��������

�������

�����������

�����������
�����

����������

����������

�����������

�����������

�����

�������������

�����������

����������

����������

�����������

�������

����������
��������

���������
��������

������
���������

������
���������

������

������

����

���
��

������

������

������

������

������

����

��

����
����

������

������

������

������
������

������

����

����

������

������

������������ ������������ ������������

������������

������

�������������

�������������

�������������

���������� ���������

���������
������������������

49



BEST OF
1 OP 1 ARCHITECTUUR

2018
U

tiliteit

© Copyright protected

“Architectuur is 
een way of life, het 
zit gewoon in mijn 
systeem.”

Lucas Visser

Referentie: � erm
ae 2000, Valkenburg Lim

burg, 2015

Wonen

Ik Willem!
In een moderne nieuwbouwwijk op Urk, de Oranje-

wijk, staan deze tweekappers. Verrassend ruim, strak 

afgewerkt, energiezuinig en flexibel. Alle woningen 

lijken aan de buitenkant hetzelfde, maar kennen van 

binnen elk een andere indeling. 

In samenwerking met OVT en een combinatie van 

aannemers zijn de huizen aan de Willem-Alexander-

laan tot stand gekomen. In eerste instantie bood de 

kavel plaats aan drie woningen. OVT en Lucas Visser 

kozen ervoor om vier twee-onder-een-kapwoningen 

te bouwen op de beschikbare grond. 

De woningen zijn verrassend ruim én zijn flexibel 

ingedeeld. De bewoners hebben zelf hun indeling 

op de begane grond, eerste verdieping en zolder 

bepaald, iets wat aan de buitenkant nauwelijks zicht-

baar is. Eén woning laat de flexibiliteit stiekem door-

glippen; daar is de voordeur namelijk op een andere 

plaats terug te vinden. 

Daarnaast zijn de woningen voorzien van driedub-

belglas en kunststof kozijnen. Hierdoor zijn de huizen 

energiezuinig en kennen deze weinig onderhoud. 
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“Het creëren van 
betekenisvolle 
architectuur is een 
belangrijk onderdeel 
van mijn leven.”

ir. Jelle Post

Referentie: Quadrant w
onen, Urk Flevoland, 2015
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Publicatie Prijs

1 op 1 bouwproces

6

In gesprek met 
Lucas Visser

12

In gesprek met 
Gert-Jan Post

11

Multifunctioneel 
kantoor

20

Rijksmonument

26

Omdenken & luisteren

22

Monumentaal 
restauratieproject

14

Streamline

18

Waarborging  

28

Luxe in Limburg

30

1:500

4

utiliteit

In gesprek met 
Lucas Visser

12

Modern fabriekspand

40

Rijksmonument

26

Gebiedsontwikkeling 

38

Lunchroom met 
uitzicht

36

Verborgen zwembad 

34

Nieuw en oud 
samenvoegen 

44

Bijdragen door 
uit te dragen 

42
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utiliteit

Bouwproces
ha =  Haalbaarheidsstudie

pve = Projectdefinitie

so = Structuurontwerp

vo =  Voorontwerp

do =  Definitief ontwerp

to =  Technisch ontwerp

pc = Prijs- en contractvorming

uo = Uitvoeringsgereed ontwerp 

uv = Uitvoering

6

Colofon
Best of 1 op 1 Architectuur 2018 Copyright © 2018 1 op 1 Architectuur Vormgeving SPIKKER (www.spikker.nl)

Grafische verzorging GBU printmedia (www.gbu.nl) Fotografie SPIKKER/GBU, tenzij anders vermeld. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde 

gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

In gesprek met…
Naam Gert-Jan Post (DGA 1 op 1 Architectuur) Leeftijd 27 jaar  

Opleiding Havo, Bouwkunde HBO, TU Delft 1 jaar Civiele Techniek,  

Master Architecture, Urbanism and Building Sciences.

Dat avontuur, die droom, daar heb ik heel erg van 

genoten.”

Hoe ga je te werk bij een opdracht?

“Ik ben iemand die langzaam start, maar kan daar-

door heel diep gaan. Mooie ideeën kunnen alleen 

komen door het hele proces door te gaan en hier-

voor de tijd te nemen. Elke kavel is anders en er past 

daarom een uniek bouwsel op. Ik probeer de wen-

sen in samenspraak met de opdrachtgever zo goed 

mogelijk te vertalen in een ontwerp met passende 

materialen. En check continu of het in de praktijk gaat 

werken.”

“Architectuur is voor mij 
iedere keer opnieuw een 
passende uitwerking maken 
van de intentie.”

Wat vind je het leukste aan dit vak?

“Het is heel gaaf om mee te maken als je met een 

ontwerpproces bezig bent dat echt tot vorming komt. 

Soms moet je dingen uitvinden die er nog niet zijn. 

Dat je je creativiteit de vrije loop kunt laten en dat het 

dan ook blijkt te werken en het verschil maakt, dat 

geeft een kick.’’

Wat inspireert je?

“Natuurlijk kijk ik ook naar andere projecten. Maar 

elke ontwerper heeft ook een eigen achtergrond, een 

eigen referentiekader. Ik kom uit Urk, uit een christe-

lijk gezin waar veel in de Bijbel werd gelezen. Ik denk 

dat ik daardoor met een andere blik naar dingen kijk 

en dat probeer te vertalen. Door te kijken naar de kern 

van de opdracht, kom je vaak tot andere conclusies. 

Groter of goedkoop is niet altijd het antwoord. Waar 

voel je je het fijnst? Zelf woon ik in het kleinste huis 

van Urk en waardeer dat.’’

Wat vond jij het leukste project?

“Meerdere projecten, maar mijn eigen woonproject 

springt eruit. Als architect kun je bijdragen aan een 

project, maar je kunt ook uitdragen door zelf projec-

ten ‘op poten’ te zetten. Ik woon in een zeecontainer. 

Het was fascinerend om zelf aan den lijve te onder-

vinden hoe het is om voor een onbekend einde te 

staan. Je weet de route, maar niet de eindbestem-

ming. Ik was hier diegene die de kar moest trekken. 

utiliteit

7



In gesprek met…
utiliteit

Naam Lucas Visser (DGA 1 op 1 Architectuur) Leeftijd 42 jaar

Opleiding LTS Bouwkunde, MTS Bouwkunde, HTI Bouwkunde, HTI Bouwmanagement. 

Werkervaring Werkvoorbereider Van Wijnen Lelystad (1998-2000), Assistent projectleider/bouwkundig teke-

naar Verweij architecten te Kampen (2000-2005), Projectleider Jorissen Simonetti architecten te Rijssen (2005), 

Projectleider vestiging Jorissen Simonetti architecten te Steenwijk (2005-2007), Hoofdonderneming ‘MODULOR 

bouwkundig vormgeving’ (2008-2018), DGA 1 op 1 Architectuur (2019). 

Lucas Visser heeft al jaren ervaring in de wereld van 

architectuur en bouwkunde. Per 1 januari 2019 is hij 

DGA bij 1 op 1 Architectuur. “Als ik architectuur moet 

omschrijven, is het keurige antwoord: het creëren 

van woon-/werkruimte ten behoeve van de klant, 

afgestemd op de wensen en behoeften van de klant. 

Maar, eigenlijk is architectuur voor mij vooral een ‘way 

of life’. Het zit in mijn systeem. Als ik van A naar B reis, 

kijk ik naar gebouwen, constructies en details. Dage-

lijks denk ik na over ‘hoe zit dit in elkaar’ en ‘hoe is dat 

opgelost’. Ik ben gewoon een beetje vakgek.’’ 

Lucas heeft al een flinke lijst met projecten achter zijn 

naam staan. “Toch blijft mijn werk altijd uitdagend en 

veelzijdig. Het menselijk contact met verschillende 

instanties/partijen vind ik een mooi aspect. Daarnaast 

zijn er zoveel facetten waar je rekening mee moet 

houden, zoals wensen van de klant, budget, regel-

geving, technische mogelijkheden en duurzaamheid. 

Als er een plan opgesteld wordt waar de klant tevre-

den mee is en dat voldoet aan alle eisen, dan geeft 

dat veel voldoening.’’

“Mijn grote inspiratiebron is de wereld om ons heen. 

Ik zie dagelijks zoveel fascinerende gebouwen en 

constructies. In mijn ontwerpen staat allereerst de 

tevredenheid van de klant centraal. Daarnaast vind 

ik het belangrijk om ‘het probleem’ van de klant te 

achterhalen, zodat het ontwerp hier een oplossing 

voor biedt. Tot slot zet ik een sterke uitwerking van 

het concept neer, zodanig dat het concept van het 

ontwerp ook in het eindresultaat nog goed te zien 

is. Gaandeweg het ontwerp- of bouwproces allerlei 

concessies doen, omdat het makkelijker of goedko-

per is, vind ik afdoen aan het resultaat van het ont-

werp. Een goed concept is mijn basis.’’

Door de samenwerking met Jelle Post en Gert-Jan 

Post in de vorm van 1 op 1 Architectuur, gaat Lucas 

een nieuwe uitdaging aan. “Ik zie ernaar uit om samen 

met mijn compagnons te gaan werken aan mooie 

projecten en om samen te bouwen aan ons bedrijf. 

Zodat 1 op 1 Architectuur binnenkort staat als een 

huis!’’ 

‘Architectuur is 
een way of life, 
het zit gewoon 
in mijn systeem’
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Nieuwbouw 
v r i j s t a a n d e 

woning aan de 
Beug te Urk 2017 • 

Uitbreiding bedrijfspand 
aan de Breehorn 2 te Urk 2017 

• Verbouw woning aan de Sint 
Hubertusplaats 37 te Tollebeek 2017 • 

Nieuwbouw vrijstaande villa aan de Suze 
Groeneweghage te Emmeloord 2016 • 

Nieuwbouw 2 half vrijstaande woningen aan de 
JamesCooksingel te Emmeloord 2016 • Verbouw 

woning aan de Schierstins 48 te Sneek 2016 • 
Nieuwbouw vrijstaande woning aan de Bakkerslaan te 

IJhorst 2016 • Nieuwbouw 2 vrijstaande villa’s aan de 
Erasmushage te Emmeloord 2016 • Verbouw / Renovatie woning 

aan de Nimrodstraat 9 te Tollebeek 2016 • Nieuwbouw machine 
berging aan de Zwijnsweg te Ens 2016 • Nieuwbouw 2x 3rijwoningen aan 

de Hemsink te Biddinghuizen 2016 • Verbouw / Renovatie woning wijk 5-37b 
3 te Urk 2016 • Impressies 13 Appartementen aan de Breestraat te Marknesse 

2016 • Uitbreiding woning aan de Muiderzand 3 te Urk 2016 • Uitbreiding woning aan 
de Visarend 40 te Tollebeek 2016 • Nieuwbouw, 4x 2-onder-1 kap woning aan 

Bonhoefferhage te Emmeloord 2015 • Nieuwbouw vrijstaande woning aan de Beug te Urk 
2015 • Nieuwbouw 4 half vrijstaande woningen aan de Newtonsingel te Emmeloord 2015 • 

Verbouw woonboerderij tot zorgboerderij aan de Tollebekerweg 22 te Tollebeek 2015 • Uitbreiding 
manege en overkapping paardenbak aan de Schoterweg 5 te Emmeloord 2015 • Nieuwbouw 2x 

2-onder-1 kap woning aan de Weversweg te Hulshorst 2015 • Nieuwbouw 6 rijwoningen (Fase 5) aan de 
Kade te Vollenhove 2015 • Nieuwbouw 3x 2-onder-1 kap woning aan de Kolonel te Steenwijk 2015 • 

Nieuwbouw 16 woningen aan de Hemsink / Kooi & Harenberg te Biddinghuizen 2015 • Gevelwijziging winkel aan 
de Lange Nering 76b te Emmeloord 2015 • Uitbreiding woning aan de Reiger 39 te Urk 2015 • Herindeling kantoor 

Vekrasoft aan de Griend 10a te Urk 2014 • Uitbreiding woning aan de Reggestraat 8 te Emmeloord 2014 • Nieuwbouw 8 
half vrijstaande woningen (Fase 6B) aan het Zwaard te Vollenhove 2014 • Nieuwbouw 3 rijwoningen (Fase 6A) aan de Kade 

te Vollenhove (Noordwal) 2014 • Nieuwbouw vrijstaande woning aan de Willem-Alexanderlaan te Urk (Oranjewijk) 2014 • 
Bouwbesluittoetsing bedrijfspand Paramariboweg 41 te Apeldoorn 2014 • Nieuwbouw 2-onder-1 kap woning aan Willem--

Alexanderlaan te Urk (Oranjewijk) 2014 • Gevelwijziging woning aan de Espelerweg 13-1 te Emmeloord 2014 • Uitbreiding woning aan 
de Corneliz-Dirkstraat 157 te Utrecht 2014 • Uitbreiding woning aan Mark 25 te Emmeloord 2014 • Nieuwbouw 4x 2-onder-1 kap woning aan 

de Willem--Alexanderlaan te Urk2 2014 • Uitbreiding woning met praktijkruimte voor Osteopathie aan Salland 52 te Lelystad 2014 • Nieuwbouw 
3 rijwoningen (Fase 4) aan de Schuit te Vollenhove (Noordwal) 2014 • Nieuwbouw 6 rijwoningen (Fase 3) aan de Reling te Vollenhove (Noordwal) 

2014 • Bouwbesluittoetsing Woning Klifkade 1 te Urk 2014 • Nieuwbouw 2x 4 rijwoningen plan Ywehof te IJhorst 2014 • Interne verbouw woning aan 
de Lange Jacht 1 te Tollebeek 2014 • Nieuwbouw 2x 6 rijwoningen plan Graafschap te Biddinghuizen 2014 • Bouwbesluittoetsing Cafe Bonnema te 

Mantgum 2014 • Herindeling kantoorruimten Seafresh te Urk 2013 • Uitbreiding Ligboxenstal aan de Burgemeester van Wijngaardenstraat 11b te IJhorst 2013 
• Interne verbouw woning aan de Oude Rijksweg 96 te Staphorst 2013 • Uitbreiding woning aan de Pilotenweg 17 te Emmeloord 2013 • Twee onder één kap 

woningen aan de Fuik 61 en 63 te Urk 2013 • Nieuwbouw 3 villas aan de Franklinhage te Emmeloord (Emmelhage) 2013 • Kangoeroewoningen verkooptekeningen 
+ artist impressie 2013 • Nieuwbouw 2 x 5 rijwoningen aan de Burgemeester ten Cateweg te Blokzijl 2013 • Nieuwbouw 2 x 3 rijwoningen (Fase 2) aan de Schuit te 

Vollenhove 2013 • Uitbreiding woning Struweel 42 te Tollebeek 2013 • Bouwbesluit toetsing Bedrijfsgebouw aan het Marsdiep 17 te Urk 2013 • Bouwbesluit toetsing 
Bedrijfsgebouw aan het Zwolsche Diep 13 te Urk 2013 • Nieuwbouw 6 rijwoningen (Fase 1) aan de Reling te Vollenhove 2013 • Uitbreiding woning De Klencke 30 te Meppel 

2013 • Bouwbesluit toetsing Bedrijfsverzamelgebouw aan het Waaigat te Urk 2013 • Interne verbouw woning Linnaeusparkweg 66HS te Amsterdam 2012 / 2013 • Uitbreiding 
woning Karel Doormanweg 60c te Tollebeek 2012 / 2013 • Bouwbesluit toetsing Aquamar Foksdiep 61 te Urk 2012 • Dakopbouw / 
optopping woning Celestraat 37 te Zwolle 2012 • Interne verbouw en voorgevel wijziging woning Zuiderpoort 4 te Nagele 2012 • Interne 
verbouw woning Oosteinde 242 te Delft 2012 • Uitbreiding woning Waldhoornstraat 29 te Spijkenisse 2012 • Dakopbouw woning Duiveland 
30 en 32 te Emmeloord 2012 • Uitbreiding woning Platteweg 20 te Oldemarkt 2012 • Bouwbesluit toetsing Diesel Service te Emmeloord 
2012 • Vrijstaande woning aan de Boomkor 11 te Urk (in bouwvoorbereiding) 2012 • Vrijstaande woning aan de Boomkor 13 te Urk (in 
bouwvoorbereiding) 2012 • Bouwbesluit toetsing Nieuwbouw bedrijfshal aan de Meer/Riepel te Urk 2012 • 2 x Twee onder één kap 
woningen aan de Fuik en Kuil te Urk (in bouwvoorbereiding) 2012 • Bouwbesluit toetsing Uitbreiding Chr. begrafenis vereniging D.E.L. te 
Urk 2012 • Herbestemming voormalige Apotheek te Urk naar 4 appartementen 2012 • Twee onder één kap woningen aan de Kuil te Urk 
(in uitvoering) 2011/2012 • Ver- / Nieuwbouw Bakkerbedrijfsartikelen te Urk 2011/2012 • Nieuwbouw kleedaccommodatie S.V. Urk te Urk 
(i.o.v. Gemeente Urk / in uitvoering) 2011 • Interne verbouw Regio kantoor Noord Waterschap Zuiderzeeland 2011 • Rapportage 
consequenties splitsing bedrijfspand Schoepenweg 40 te Lelystad 2011 • Interne verbouw Bakkerij Brouwer Wijk 7 nr. 30 te Urk 2011 • 
Uitbreiding woning Logger 19 te Urk 2011 • Uitbreiding woning Domineesweg 33b te Urk 2011 • Uitbreiding woning Muidenstraat 23 te 
Emmeloord 2011 • Uitbreiding woning Polarisstraat 17 te Emmeloord 2011 • Uitbreiding woning Wijk 6 nr 97 te Urk 2011 • Dakopbouw 
woning Hazepad 7 te Tollebeek 2011 • Bouwkundige rapportage woning aan de Westervoor 47 te Marknesse 2011 • Nieuwbouw garage 
aan woning Pallasstraat 100 te Emmeloord 2011 • Nieuwbouw kapschuur aan de Kamperzandweg 1-1 te Ens 2011 • Uitbreiding woning 
aan de Voorne 21 te Emmeloord 2011 • Uitbreiding woning aan de Kampplaats 32 te Tollebeek 2011 • Uitbreiding woning aan de 
Berkhoutlaan 7 te Tollebeek 2010 • Herindeling laboratorium ruimte materieeldienst gemeente Amsterdam 2010 • Uitbreiding woning 
Logger 70 te Urk 2010 • Uitbreiding woning Bolder 5 te Urk 2010 • Ver- / Nieuwbouw + uitbreiding woning aan de Noorderakerweg 55 te 
Amsterdam 2010 • Tekenwerk t.b.v. vervangen buitenkozijnen monument Basisschool Klimop te Nagele 2010 • Uitbreiding woning aan de 
P. van Anrooystraat 6 te Amsterdam 2010 • Dakopbouw woning Sirriusstraat 15 te Emmeloord 2010 • Nieuwbouw Eiken Carport aan de 
Oosterringweg 17 te Luttelgeest 2010 • Uitbreiding woning aan de Westergolaan 4 te Emmeloord 2010 • Nieuwbouw kantoor met 
bedrijfshal Hoorn en Visscher Aan de Meer te Urk 2010 • Ver- / Nieuwbouw woning Wijk 3 nr. 25 te Urk 2010 • Ver- / Nieuwbouw boerderij 
tot woonboerderij aan de Noodweg 1 te Groningen 2010 • Uitbreiding woning aan de Grote Fok 1 te Urk 2010 • Uitbreiding woning aan de 
Punter 10 te Urk 2010 • Uitbreiding woning aan de Giek 10 te Urk 2010 • Diverse uitbreidingen van woningen en kleinschalige projecten 
2009 • Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw te Urk 2009 • Nieuwbouw woning met kantoor ‘Van Dijk Metaal’ te Groningen 2009 • 
Verkrijgen gebruiksvergunning overheidspanden gemeente Steenwijkerland 2008 • Nieuwbouw kantoor met Loods te Nijverdal 
2008/2009 • Diverse uitbreidingen van woningen 2008 • Uitbreiding vrijstaande villa te Vledder 2007 • Kantoorgebouw met 2-laagse 
parkeerkelder te Harderwijk 2006/2007 • Woonzorg complex en 1e lijnszorg voorzieningen met restauratie en • 50 + 35 +35 + 30 
appartementen te Spijkenisse 2005/2007 • Woonzorg complex te Hellevoetsluis 2006 • Handels / winkelcentrum aan N50 te Kampen 
(in bouwvoorbereiding) 2004 • Vervangende nieuwbouw voormalig theater tot bioscoop te Kampen 2004 • 36 luxe Appartementen te 
Kampen 2004 • Kantoor met parkeerlaag en 6 appartementen te IJsselmuiden 2003 • Verbouw boerderij tot woonboerderij te Creil 2003 
• Verbouw voormalig postkantoor tot 9 appartementen te Kampen 2003 • 18 + 14 + 14 appartementen met parkeergarage te Genemuiden 
2003 • Verbouw stadsherberg tot 5 luxe appartementen te Kampen 2002 • 15 appartementen met kerkelijk centrum te Kampen 2002 • 
Uitbreiding woonhuis te Driemond 2002 • Verbouw en inkorten boerderij tot woonboerderij te Zwolle 2001 • Uitbreiding met atrium en 
interne facelift Middelbare school te Kampen 2001 • Verbouw boerderij tot woonboerderij te Oldebroek 2001 • Verbouw en uitbreiding 2 
woningen binnenstad te Kampen 2000 • Vrij staande bungalow te Kampen 2000 • Kantoorpand Van Wijnen aan A6 te Lelystad 2000 • 47 
woningen te Lelystad 2000 • Kantoorpand Regma aan A6 te Lelystad 1999 • Uitbreiding en Verbouw Crematorium te Lelystad 1999 • 
Woonzorgcomplex begeleidend wonen te Almere Stad 1999 • Basis school Regenboog buurt te Almere Stad 1998
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Droom
Een opdrachtgever wil bouwen 

en denkt na over wat voor pro-

ject het moet worden (groot, 

klein, energie zuinig?). 1 op 1 

gaat het gesprek aan en pro-

beert helder te krijgen waar de 

ambities en wensen liggen.

1 op 1 is nauw betrokken bij het 

zoeken naar geschikte grond, 

bepaalt op basis van regelge-

ving en bestaande bestem-

mingsplannen de haalbaarheid 

van het plan op de specifi eke 

plek en zet de verschillende 

opties naast elkaar (huur, 

koop?). 

1 op 1 stelt een programma 

van eisen op. Hierin wordt 

het project op basis van de 

wensen en randvoorwaarden 

specifi eker gedefi nieerd.. Dat 

betekent dat o.a. ruimte wordt 

ingedeeld en de programma’s 

voor de diverse gebruiksruim-

ten worden gekozen.

1 op 1 Bouwproces

Stap 1 

Initiatief
Stap 2

Haalbaarheidsstudie

Stap 3

Projectdefi nitie

Definitiefase Denk
In deze fase beoordeelt 1 op 1

of het programma van eisen 

haalbaar is in de gegeven 

tijd, middels een project-

planning. Eventueel wordt dit 

programma nog aangepast. 

Uiteindelijk maakt 1 op 1 een 

structuurontwerp waarin de 

hoofdstructuur vast komt te 

staan: de kavel wordt in com-

partimenten opgedeeld voor 

de verschillende gebruiks-

ruimten, de routing (rechte 

lijn of kronkel) wordt bepaald 

en de invulling van het ener-

gieplan. Er komen drie of vier 

composities (opties).

In deze fase wordt het geko-

zen structuurontwerp gema-

terialiseerd. Zo buigt 1 op 1 

zich in deze fase over het 

materiaalgebruik, de techniek, 

kleur, keuze voor installaties 

etc. Hier komen ontwerpen 

uit in de vorm van plattegron-

den, gevels, doorsneden en 

maquettes.

1 op 1 vraagt de benodigde 

vergunningen aan, en toetst of 

alles wat in het voorontwerp 

staat voldoet aan de wet door 

het uitvoeren van een bouw-

besluittoets en regelgeving-

toets. Details die bedacht zijn 

bij het voorontwerp worden nu 

gespecifi ceerd in een principe 

defi niëring. De constructie 

wordt doorgerekend, er wor-

den constructeurs, installa-

teurs en energieadviseurs 

geraadpleegd. Soms wordt 

een deel uitbesteed. 

1 op 1 Bouwproces

Stap 4

Structuurontwerp

Stap 5

Voorontwerp
Stap 3

Projectdefi nitie

Stap 6

Defi nitief Ontwerp

Ontwerpfase
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Denk

Ontwerpfase

In deze fase wordt het defi nitief 

ontwerp nog verder gespecifi -

ceerd. Alle technische aspecten 

komen in het bestekboek. Het 

programma van eisen en het 

ontwerp is zodoende samen in 

een nieuw document gestopt. 

Het technisch ontwerp is een 

contractstuk dat wordt gete-

kend door de klant. 1 op 1 wil 

dat dit in principe een prestatie 

bestek is: wij vragen prestaties 

van de aannemer en die mag 

zelf de invulling bepalen, die 

kan bijvoorbeeld voordeligere 

opties aandragen, wat de prijs 

weer drukt. Het technisch ont-

werp wordt bij verschillende  

aannemers, of in een bouw-

team, neergelegd.

In deze fase stelt 1 op 1 zich 

ten doel een prijs en con-

tract op te stellen voor dat 

wat de opdrachtgever wil, 

binnen het gestelde budget. 

Doet risico-inschatting. 1 op 1 

onderhandelt en adviseert de 

opdrachtgever over wie het 

project aan kan nemen.

1 op 1 maakt de werktekenin-

gen voor op de bouw: alles 

wat in het bestek en contract 

staat moet op tekening komen. 

Elk detail moet duidelijk zijn 

1 op 1 controleert ook de teke-

ningen van alle toeleveranciers.

Stap 7

Technisch ontwerp (bestekfase)

Stap 8

Prijs- en contractvorming

Stap 9

Uitvoerings-

gereed ontwerp

1 op 1 Bouwproces vervolg

Doe
Uitvoeringsfase

Beheersfase Sloopfase

1 op 1 voert de directie tijdens 

de bouw, heeft om de twee à 

drie weken gesprekken met 

het aannemersteam. Onvoor-

zien werk wordt teruggekop-

peld aan de opdrachtgever, 

controle op kwaliteit, afspra-

ken nalopen, meedenken met 

aannemer.

1 op 1 maakt procesverbaal 

van oplevering, inventariseert 

wat nog mist of niet aan de 

kwaliteitseisen voldoet. Loopt 

na met opdrachtgever, bouw-

kundige, aannemer.

Cyclus begint 

weer opnieuw

Gebouw is in gebruik 

genomen en wordt regelmatig 

geschilderd, onderhouden

Stap 10

Directievoering

Stap 11

OpleveringStap 9

Uitvoerings-

gereed ontwerp

1 op 1 Bouwproces vervolg
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De Oude Bakkerij (Rijksmonument) 
locatie Wijk 4-20, Urk opdrachtgever Enjoy BV jaar 2013-2016

categorie Utiliteit – winkel - restaurant designed by ir. J. Post; F. van Urk omvang 385 m2 / 1210 m3

taken

14

Bij het omtoveren van dit ver-

vallen Rijksmonument tot 

eethuis en bakkerswinkel 

trad Jelle Post op als architect van 

de restauratie. “Een complex pro-

ces, waarbij de nodige expertise 

gevraagd werd. De uiteenlopende 

facetten van het werk als bouw-

kundige kwamen bij dit project 

samen: van het maken van een 

ontwerp tot het meedenken met 

het bedrijfsplan, het uitvoeren van 

een haalbaarheidsstudie en het 

aanvragen van benodigde subsi-

dies en vergunningen.”

utiliteit

Monumentaal 
restauratie-
project

15



utiliteit

De renovatie van de voormalige 

brood- en banketbakkerij in het 

oude centrum van Urk bleek een 

uitdagend project. Zowel voor de 

binnen- als buitenzijde moest een 

ontwerp worden gemaakt, rekening 

houdend met de bestaande con-

structie, materialen en techniek. “Je 

moet je daarbij bewust zijn van de 

sfeer die je wilt uitstralen met het 

pand, zonder de bestaande sfeer 

te verliezen. Het is de kunst om al 

deze zaken samen te brengen tot 

een harmonieus geheel.”

Het monumentale karakter van het 

pand brengt interessante uitdagin-

gen met zich mee. Om de historie 

van het pand in zijn ontwerp te 

betrekken, putte Post uit herinne-

ringen en overgeleverde beelden. 

“Dat kan waardevolle informatie 

opleveren. Een goed voorbeeld 

zijn de fietsbeugels aan de voor-

kant van de winkel. Daar stonden 

mensen vroeger op hun ijsje te 

wachten. Doordat we die fiets-

beugels hebben teruggebracht, 

komen de herinneringen terug.”

In de meeste gevallen lukte het 

om karakteristieke overblijfselen 

uit vroegere tijden te verwerken in 

het nieuwe ontwerp. Zo kreeg de 

imposante ovendeur van de oude 

bakkerij een prominente plek op 

de nieuw ontworpen kunstwand. 

Ook kon het oude winkelinterieur 

met geëtste raampanelen, vitrines, 

de kasten en oude spiegel na res-

tauratie terugkeren in het interieur.
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6. Entree
7. Terras
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9. Slaapkamer
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Vijf markante punten
1.  Het schilddak
“Toen we met dit project begonnen, zat er een zadeldak op het pand. Op oude 
foto’s is echter een schilddak te zien, met driehoekige schilden aan de voorkant en 
trapeziumvormige schilden aan de zijkanten. Ik heb dit historische element terug 
laten keren in het nieuwe ontwerp. De schildkap geeft het pand een statige uitstra-
ling.”

2. De verborgen steeg
“Ik stond voor de uitdaging om naast de ingang voor de winkel een ingang voor de 
lunchroom te creëren. Op basis van stedenbouwkundig onderzoek bedacht ik een 
steeg die dwars door het pand loopt. Het klinkerpad van de straat loopt binnen 
gewoon door en zorgt voor een verbinding tussen buiten en binnen.”

3. De hiërarchische structuur
“Bij oude gebouwen doen bijgebouwen vaak een stapje naar achteren ten opzichte 
van het hoofdgebouw. Bijgebouwen nemen dan als het ware een onderdanige 
positie in ten opzichte van het hoofdgebouw. Hier was de basis een rechthoek. Om 
de hiërarchie in het gebouw terug te brengen heb ik bij dit project de bijgebouwen 
tachtig centimeter naar achteren geplaatst.”

4. De scheve muur
“De achtergevel van De Oude Bakkerij stond scheef. Tijdens de aanleg van de 
kelder hadden we de kans om de gevel recht te maken. Toch hebben we ervoor 
gekozen de oude situatie te herstellen. Zeven centimeter uit het lood, een knipoog 
naar het verleden.”

5. De tafels
“Bij de restauratie bleek de verdiepingsvloer van slechte kwaliteit en kon niet 
worden behouden. De balken en planken bleken te poreus om te verwerken in een 
nieuwe constructie. Om de oude vloerdelen niet verloren te laten gaan, hebben we 
ze gebruikt voor de tafels in de lunchroom.”

Toch bleek het niet altijd moge-

lijk elementen uit het verleden 

te behouden. Bijvoorbeeld van-

wege de slechte staat waarin 

die verkeerden. Vanwege de 

beschermde status van het pand 

moest in meerdere gevallen aan-

getoond worden dat iets niet meer 

bruikbaar was. In die gevallen 

droeg de architect een ‘monu-

mentwaardige’ oplossing aan. “Dit 

leverde verschillende boeiende 

discussies op.”

“Bij het restaureren van een 

monument als dit komen verleden 

en heden samen. Als architect 

ben je continu bezig het nieuwe 

te vermengen met het oude. Het 

uiteindelijk doel is om een extra 

laag aan de geschiedenis van een 

pand toe te voegen.”

17



utiliteit

Voor de update van 

dit kantoorgebouw 

vormde het aero-

dynamische design van de 

oldtimer brommercollectie 

van de opdrachtgever een 

grote inspiratiebron. De 

uitwerking doet denken 

aan de ‘Streamline Moder-

ne’-stijl waarin ambach-

telijke ronde vormen en 

moderne horizontaliteit 

worden gecombineerd. 

Een samenspel dat eerder 

is gebruikt bij Art Deco 

‘wegarchitectuur’ zoals bus-

stations en maritieme kan-

toren: de streamliners.

Bij dit project is tevens de 

interne structuur aange-

pakt, zodat zonder uit te 

bouwen toch meer nuttig 

oppervlakte vrij kwam. De 

nieuwe uitstraling leverde 

de ondernemer de prijs 

voor de netste onderne-

ming op. De jury kon veel 

waardering opbrengen 

voor de revitalisatie van 

de bestaande locatie: “Je 

kan een pand verbouwen, 

beetje buitenom en van 

binnen. Je kan een pand 

ook een compleet nieuwe 

uitstraling geven, waarmee 

het omliggende gebied 

ook een ander aanzien 

krijgt.”

Streamline

18

Kantoor Post Consultancy 
locatie Vliestroom 4, Urk opdrachtgever Directie L. Post jaar 2014-2017

categorie kantoor designed by ir. J. Post omvang 610 m2 / 2000 m3

taken

19



Multi-
functioneel 
kantoor
In dit kantoor op de begane grond van een pand in 

hartje Amsterdam wordt elke dag gewerkt aan soft-

ware waarmee mensen met een beperking kunnen 

communiceren. De opdrachtgever wilde de werk-

ruimte vergroten en multifunctioneel maken.

Door de beganegrondvloer gedeeltelijk op te tillen, 

is de kelderruimte bij de werkvloer getrokken. In de 

kelder is een slaapruimte gecreëerd, die wordt afge-

schermd door houten lamellen. Overdag laten die 

juist daglicht toe. Op de verhoogde vloer is een inte-

ressante besprekingsruimte ontstaan. Alle service-

functies zoals opbergruimte, de trap, toilet en douche 

zijn gecentreerd in een servicewand. De bovenwo-

ning is in z’n geheel gerenoveerd en van een nuttige 

indeling voorzien. 

Kantoor AssistiveWare  
locatie Laurierstraat 183, Amsterdam opdrachtgever D. Niemeijer jaar 2009

categorie kantoor designed by ir. J. Post omvang 350 m2 / 1000 m3

taken

utiliteit

20

“Door de begane 
grondvloer 
gedeeltelijk op 
te tillen, is de 
kelderruimte bij de 
werkvloer getrokken. 
In de kelder is 
een slaapruimte 
gecreëerd, die wordt 
afgeschermd door 
houten lamellen. 
Overdag laten die 
juist daglicht toe.”
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OMDENKEN  
& LUISTEREN
Een architectuuropdracht start voor Jelle Post altijd 

met hetzelfde sleutelwoord: Luisteren. In een ori-

enterend gesprek spreekt hij met de opdrachtge-

ver over de toekomstige wensen en belangen. “Mijn 

ideeën en de wensen van de opdrachtgever staan 

soms lijnrecht tegenover elkaar. Aan mij de taak om 

eigen belang aan de kant te schuiven en me volle-

dig te focussen op datgene wat de klant wil.”

Direct met oplossingen komen, is een strategie die 

niet bij Jelle Post past. Als architect neemt hij de 

tijd voor het vinden van ideeën. “’De opdrachtgever 

denkt soms te snel in oplossingen, deze parkeer ik. 

De kernvraag naar boven halen, dat is voor mij de 

eerste stap. Waarom wil je verbouw of nieuwbouw? 

Als we samen de kern van het probleem hebben 

gevonden, ga ik vanuit die positie aan de slag met 

het bedenken van een oplossing. Het omdenken 

levert de beste resultaten op en zorgt altijd voor een 

positief verraste opdrachtgever.” 

Dat Jelle een stapje verder gaat in het denkproces, 

is terug te zien in zijn ontwerpen. Hij houdt rekening 

met eventuele groei in de toekomst, onderzoekt 

of de investering rendabel is en kijkt bijvoorbeeld 

naar efficiëntie van de bedrijfsprocessen. “Investe-

ren in een goede architect, tilt je plan altijd naar een 

hoger niveau. Het trekt je uit je comfortzone, geeft je 

nieuwe inzichten en brengt andere oplossingen naar 

boven.”

Niet alle projecten waar Jelle een ontwerp voor 

bedenkt, worden doorgevoerd. De volgende drie 

projecten werden uiteindelijk in een andere vorm 

gerealiseerd. Toch licht Jelle ze graag toe. “Ik 

geniet van het werk als architect, ook als iets niet 

volgens de eerste tekening doorgaat. De vraag die 

je jezelf daarbij kunt stellen is: Is een gebouw pas 

architectuur als het staat? Of behoort iets ook tot 

architectuur wanneer er een compleet plan op klaar 

ligt?”

“De vraag die je jezelf daarbij 
kunt stellen is: Is een gebouw 
pas architectuur als het staat?  
Of behoort iets ook tot  
architectuur wanneer er een 
compleet plan klaar ligt?”
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ONTWERPEN VANUIT 
PRODUCTIEPROCES

utiliteit

In de nieuwbouwplannen voor 

Jonkers Bouwmetaal is echt 

overal aan gedacht; van aan-

sluiting op het verkeer tot ener-

gieverbruik. Uitgangspunt bij dit 

ontwerp is het productieproces. 

“Een belangrijk element in de 

bedrijfsvoering waarvan ik al snel 

zag: een andere indeling van de 

bedrijfshal zorgt ervoor dat er effi-

ciënter gewerkt wordt.”

In de oude situatie liepen de 

verschillende productielijnen en 

-fases door elkaar heen. De stap-

pen volgden zich niet automatisch 

op en het bedrijf kampte met 

ruimtetekort. Voor het ontwerp 

van de nieuwbouw trekt Jelle de 

verschillende onderdelen van het 

werkproces uit elkaar en brengt 

een workflow in kaart. Dit resul-

teert in een bedrijfshal met vier 

afdelingen, waarbij elke ruimte 

een specifieke taak heeft. Grote 

voordeel voor Jonkers Bouwme-

taal is dat zij hierdoor functioneel 

met de attributen om kunnen 

gaan, efficiënter werken en in 

elke fase het product af kunnen 

leveren doordat elke afdeling een 

eigen uitgang heeft.  

Een grote glazen gang geeft van-

uit de productiehal zicht op de 

kantoorruimtes en andersom. De 

chef werkplaats krijgt in een ruimte 

tussen kantoor en productie een 

werkplek toebedeeld, zodat deze 

de koppeling is tussen productie 

en kantoor. Het vele glaswerk 

zorgt voor transparantie. Zowel 

kantoorpersoneel, klanten als 

productiemedewerkers staan 

hierdoor met elkaar in contact. 

Bijzonder aan het nieuwbouw-

ontwerp is de binnentuin in het 

kantoor. Deze open ruimte heeft 

meerdere functies; zo zorgt de 

opening voor extra lichtinval, is 

deze bestemd als rookruimte 

en verwarmingsinstallatie. De 

warmte die in de serre ontstaat, 

wordt namelijk (gefilterd) door 

het gehele bedrijf verspreid. 

Uiteindelijk besloot Jonkers 

Metaalbouw om te kiezen voor 

verbouw in plaats van nieuwbouw. 

Veel elementen uit het nieuw-

bouwplan zijn tijdens de verbouw 

doorgevoerd. 
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EEN AUTO KOPEN? 
EEN BELEVING!
‘Kun je een overkapping maken 

voor het autopark dat wij buiten 

hebben?’ Met die vraag klopte 

Autobedrijf Mudde Kok aan. 

Na onderzoek bleek dat de 

verkoopafdeling, garage en 

showroom eigenlijk ook uit hun 

voegen waren gegroeid. Ruimte 

voor uitbreiding was er echter 

niet. Alle wensen en problemen 

werden op een hoop gegooid en 

zo ontstond er een nieuw plan: 

een ontwerp waarbij de auto het 

uitgangspunt was.  

Het ontwerp bestaat uit een 

overkapping die ruimte biedt aan 

veel auto’s. Om de zoveel meter 

is plaats voor een verkoopkantoor. 

utiliteit
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L-VORM MET 
MEERDERE FUNCTIES
Een nieuwe generatie aan het 

roer van familiebedrijf Frankema 

Multivloeren zorgde voor nieuwe 

wensen. Het bestaande bedrijf, 

gevestigd in een boerderij, bood 

te weinig ruimte voor de nieuwe 

ondernemers. Daarnaast wenste 

de jongere generatie een profes-

sionelere uitstraling. 

De basis voor de nieuwe indeling 

werd een L-vorm. “Ik deelde de 

schuur in drie L-vormen in, de groot-

ste was bestemd als werkruimte, de 

kleinste werd kantoor. In de tussen-

ruimte was plaats voor de kantine.” 

De keuze voor een L-vorm brengt 

meerdere doeleinden samen. 

Allereest zorgt deze lijn voor een 

esthetisch uitzicht in alle ruim-

tes. In de grootste ruimte kan 

daarnaast door deze vorm veel 

opruimmogelijkheid bevestigd 

worden en heeft de lijn een grote 

constructieve functie. Tot slot 

draagt de L-vorm bij aan een 

professionele houding. Via de 

kantoorruimtes komen de klanten 

klein binnen, om via de kantine, in 

de grootste ruimte, de werkruimte 

te belanden. 

Ook in dit ontwerp spelen meer-

dere aspecten een rol. Ligging, 

uitzicht, productie, werk en klant-

beleving worden samengebracht 

in een compleet geheel.

Daarnaast een lege parkeerplek, 

zodat de verkoper en potentiële 

klant een auto naast het kantoor 

kunnen parkeren. De overkap-

ping bevat daarnaast een klein 

hoofdgebouw dat plaats biedt 

aan directiekantoor, kantine en 

kinderplayground. Op het dak van 

de overkapping is ook ruimte om 

auto’s te presenteren, zodat deze 

ook vanaf de snelweg goed zicht-

baar zijn. Ook gaf Mudde Kok aan 

dat zij graag meer vaste bezoe-

kers naar hun autobedrijf wilden 

trekken. Daarom is naast de 

overkapping plaats voor een was-

straat. De transparante scheiding 

zorgt ervoor dat gebruikers van 

de wasstraat ook een blik kunnen 

werpen in de showroom. 

“Dat de auto de baas is in dit 

ontwerp wordt op verschillende 

manieren duidelijk. Zo is de auto 

een basismaat voor berekeningen, 

beschikt de overkapping over een 

rijroute, is de aansluiting op de 

garage optimaal en is rekening 

gehouden met het koopgedrag 

van toekomstige autokopers. De 

verrassende indeling zorgt ervoor 

dat een bezoekje aan Mudde Kok 

een beleving wordt. Architectuur 

kan mensen dus ook raken door 

de beleving.”
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Bij een eerdere renovatie van dit monumentale 

pand, is de gevel teruggetrokken ten opzichte 

van de openbare ruimte. Hierdoor is vanuit het 

straatbeeld echter onduidelijk welke producten en 

diensten worden aangeboden.

In het nieuwe voorstel stond centraal dat alle pro-

ducten en diensten letterlijk tot aan het straatbeeld 

moeten reiken, zodat in één oogopslag duidelijk is 

wat wordt aangeboden. Ook is besloten de gevel vlak 

te maken, geheel van glas, zodat het karakter van het 

pand wordt versterkt en de salon ‘vooraan’ komt te 

staan. Achter het glas komt een marketing-strategie 

tot uiting: de gevel is verdeeld in drie compartimen-

ten met elk een reclame en fysieke doorkijk. 

Met de renovatie heeft het pand een slank profiel en 

verzorgd uiterlijk gekregen, iets wat de klant ook aan 

de binnenkant van de salon kan verwachten.

Salon de Bruin & Cho  
locatie Visserburen, Lemmer opdrachtgever Directie jaar 2017-2018

categorie Dienstverlening - Salon designed by ir. J. Post, BSc T. Brouwer omvang 63 m2 / 190 m3

taken

Rijksmonument

utiliteit
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HOOFDSTUK 3
GEZONDHEID
GELUID EN GALM
afd. 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten
- USC voldoet conform NEN5077: GA;k (of RA) > 20dB
afd. 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties
- Geluid van installaties < 30dB: voldoet
afd. 3.3 Beperking van galm
- voldoet
afd. 3.4 Geluidwering tussen ruimten conform
NEN5077
- ander perceel Dn (Ilu) en Ln (Ico): voldoet
- andere gebruiksfunctie Dn (Ilu) en Ln (Ico): voldoet
- dezelfde gebruiksfunctie Dn (Ilu) en Ln (Ico): voldoet

VOCHTWERING
afd. 3.5 Wering van vocht voldoet conform NEN2778 /
2690
- van buitenaf:
- temperatuurfactor: 0,65 (geldt niet bij openingen)
- scheidingsconstructie toilet over een hoogte van
1,2m geen wateropname conform NEN2778
- scheidingsconstructie badruimte over een hoogte van
2,1m (en lengte 3m) geen wateropname conform
NEN2778

VENTILATIE
afd. 3.6 - worden geen eisen gesteld aan winkelfunctie
betreffende ventilatie.
- Winkelfunctie: eisen 4dm3/s p.p Voldoet.
20 personen x 4dm3/s = 80dm3/s

BEGANE GROND
# ruimte AVR (m2) TOE l/s  AF l/s (m3/h)
0.01 27,7 4 - 400 
0.02 18,66 4 -269
0.03 10,35 4 -149

 
TOTAAL 400+269+149 = 818 m3/h 
 

ONGEDIERTE
afd. 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen
- USC heeft geen opening > 0,01m en het scherm in
de grond is dieper dan 0,6m incl. bovenstaand.

DAGLICHT
afd. 3.11 Daglicht conform NEN2057;2011 voldoet

- Geen eisen bouwbesluit betreffende winkelfunctie
Ae = 17,5 m2 VOLDOET

HOOFDSTUK 4
BRUIKBAARHEID
Meetstaat NEN2580 (winkelfunctie)
 BBO m2 VOL m3 KAV m2
pand 252 215 271

HOOFDSTUK 2
VEILIGHEID
BOUWCONSTRUCTIE (constructeur)
afd. 2.1 Algemene sterkte bouwconstructie
- voldoet conform opgave constructeur (NEN en NEN-
EN)

BRAND
afd. 2.2 Sterkte bij brand
- vloeren lager dan 7m: 30min. tegen bezwijken brand
afd. 2.8 beperken van ontstaan van brandgevaarlijke
situatie (brandklasse)
afd. 2.9beperking van het ontwikkelen van brand en
rook (rookklasse)
- Brandklasse materialen
- Rookklasse materialen

A. GEVELS art. 2.68
Algemeen: geen Rookklasse eis.

NIET VAN TOEPASSING
afd. 2.14 / 2.16 / 2.17

HOOFDSTUK 3
GEZONDHEID
GELUID EN GALM
afd. 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten
- USC voldoet conform NEN5077: GA;k (of RA) > 20dB
afd. 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties
- Geluid van installaties < 30dB: voldoet
afd. 3.3 Beperking van galm
- voldoet
afd. 3.4 Geluidwering tussen ruimten conform
NEN5077
- ander perceel Dn (Ilu) en Ln (Ico): voldoet
- andere gebruiksfunctie Dn (Ilu) en Ln (Ico): voldoet
- dezelfde gebruiksfunctie Dn (Ilu) en Ln (Ico): voldoet

VOCHTWERING
afd. 3.5 Wering van vocht voldoet conform NEN2778 /
2690
- van buitenaf:
- temperatuurfactor: 0,65 (geldt niet bij openingen)
- scheidingsconstructie toilet over een hoogte van
1,2m geen wateropname conform NEN2778
- scheidingsconstructie badruimte over een hoogte van
2,1m (en lengte 3m) geen wateropname conform
NEN2778

VENTILATIE
afd. 3.6 - worden geen eisen gesteld aan winkelfunctie
betreffende ventilatie.
- Winkelfunctie: eisen 4dm3/s p.p Voldoet.
20 personen x 4dm3/s = 80dm3/s

BEGANE GROND
# ruimte AVR (m2) TOE l/s  AF l/s (m3/h)
0.01 27,7 4 - 400 
0.02 18,66 4 -269
0.03 10,35 4 -149

 
TOTAAL 400+269+149 = 818 m3/h 
 

ONGEDIERTE
afd. 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen
- USC heeft geen opening > 0,01m en het scherm in
de grond is dieper dan 0,6m incl. bovenstaand.

DAGLICHT
afd. 3.11 Daglicht conform NEN2057;2011 voldoet

- Geen eisen bouwbesluit betreffende winkelfunctie
Ae = 17,5 m2 VOLDOET

HOOFDSTUK 4
BRUIKBAARHEID
Meetstaat NEN2580 (winkelfunctie)
 BBO m2 VOL m3 KAV m2
pand 252 215 271

*Berging > n.v.t.
    
#   NAAM #BB-TERMEN GBO [m2] VR [m2]

0.01 winkelr. VR 27,71 27,7
0.02 kapperr. VR 18,66 18,66
0.03 salonr. VR 10,35 10,35
0.04 toilet TR 3,18
0.05 garderobe  VKR 3,19
 
          totaal = 63       totaal= 56

afd. 4.1 verblijfsgebied en verblijfsruimte
- minimaal 18m2: voldoet en minimaal 55% VGO
aanwezig van GBO:
57 / 63 x 100= 90%

HOOFDSTUK 5
ENERGIE EN MILIEU
afd. 5.1 energiezuinigheid
- epc wonen 0,4
- thermische isolatie constructiedelen voldoen aan
voorschriften
- luchtvolume stroom is niet groter dan 0,2m3/s
afd. 5.2 milieu
- zie materiaallijst en detaillering

KLEUR- EN
MATERIAALSTAAT

RUELK      LAAIRETAM             LEEDREDNO

GEVELS
bestaande   metselwerk baksteen           bruin/rood
buitenwerk

DAKEN
dakgoot  zinken   antraciet zetwerk
hellenddak  sneldekpan  oranje type i.o.m.

OPENINGEN
kozijnen Schüco FWS35 deurkozijn zwart
vliesgevel Schüco FWS35 gevelsysteem zwart
verticale staanders gepolijst   naturel

HOOFDSTUK 6
INSTALLATIES
afd. 6.1 verlichting voldoet NEN1010
afd. 6.3 t/m 6.4 drinkwater en warmwatervoorziening
voldoet
NEN1006 en riolering (h.w.a. en d.w.a.) voldoet aan
NEN3215.

VOORAANZICHT  HISTORISCHVOORAANZICHT - BESTAAND VOORAANZICHT - NIEUW TOEKOMST (2017)

SITUATIE 1:500

HISTORISCH

DOORSNEDE B-B NIEUW

BEGANE GROND NIEUW 1:50

BEGANE BESTAAND 1:200

VOORAANZICHT - ZO BESTAAND

REFERENTIE GEVELOPBOUW

CONCEPT

REFERENTIE GLASDETAIL

detail 01

detail 02

detail 03

detail 04

VOORAANZICHT-TOEKOMST

BESTAAND INSPIRATIE NIEUW DETAILS

MATERIAAL:
- HOUTEN BINNENFRAME
- ALUMINIUM BUITENFRAME
- GLAS

KLEUR:
- HOUTEN BINNEN FRAME ( LICHT BAIZE)
- ALUMINIUM BUITENFRAME ( ZWART)
- GLAS (TRANSPARANT)

RITME:
- ALUMINIUM STIJLEN TUSSEN GLAS
VERTICAAL HERHALEN

03

02

01

04

MATERIAAL LEGENDA
01. funderingsbalk gemetseld bestaand conform
constructeur (540x1000)
02. isolatie fundering dik 150mm
03. stalen koker 100x100x5mm
04. geisoleerde kantplank
05. BESTAANDE VLOER
- 100mm isolatie
- in het werk gestorte betonvloer dik 180mm
- tegels dik 15mm
06. aluminium profiel
07. nieuwe gevelsysteem
serie Schüco FWS35
08. serie Schüco FWS35 deurkozijn
09. bestaande stalen balk HEA 220
10. hoekstaal 40x40x4
11. bestaande sierlijst
12. bestaande knieschot t.v.b ondersteuning dak
13. zinken goot

bron: Theo Brouwer bron: http://www.offringa.nl/lemmer.htm

bron: google http://www.luxurybusiness-asso.combron: Google Schüco Nederland BV
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Waarborging  
Aan de rand van het Urkerbos vormt Sporthal 

Stichting Ons Sporthuis de eerste aanzet voor 

de Urker sportboulevard. Het gebouw vervult 

een buurfunctie, doordat het sociale veiligheid stimu

leert en sport, zaal, berg, lounge en vergader

ruimte beschikbaar stelt. Het pand is alzijdig ontwor

pen en vormt door de transparantie een lantaarnpaal 

in de omgeving.

Om het pand te verankeren in de bosrijke omgeving, 

is de hoge sportzaal verdiept aangelegd. Daarom

heen zijn de dienstruimten ontworpen. Door de sport

zaal te verdiepen is vanuit de lounge zicht op de zaal 

en is een tribune als koppelstuk bedacht tussen hoog 

en laag vloerniveau. 

Vanaf 3 meter hoogte is de zaal bovendien voorzien 

van translucent polycarbonaat platen, zodat de inko

mende zomerzon geen hinder geeft. De ruwbouwcon

structie is tevens de afbouw en verdiende extra aan

dacht tijdens het ontwerpen en bouwen. De details van 

het staalskelet zijn gebaseerd op het werk van architect 

P. Koenig. In dit ontwerp gaan schoonheid, eenvoud, 

functionaliteit en budgetvriendelijkheid hand in hand.

utiliteit

Sporthal SOS   
locatie Staartweg, Urk opdrachtgever St. Ons Sporthuis jaar 2013-2014

categorie Sport - Sporthal, -school designed by ir. J. Post omvang 340 m2 / 1260 m3

taken
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“Om het pand te 
verankeren in de 
bosrijke omgeving, 
is de hoge sportzaal 
verdiept aangelegd. 
Daaromheen zijn 
de dienstruimten 
ontworpen. Door 
de sportzaal te 
verdiepen is vanuit 
de lounge zicht op de 
zaal en is een tribune 
als koppelstuk 
bedacht tussen hoog 
en laag vloerniveau.”
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XL-project
Welness Thermae 2000

U

30

FOTO’S: STIJLVOL WELLNESS

Afrika, het Midden-Oosten en Boeddha’s: verschil-

lende culturen en sferen kwam Jelle Post tegen 

tijdens zijn eerste bezoek aan Thermae 2000, 

één van Nederlands grootste wellnesscenters. ‘Waar is 

Limburg gebleven?’ was de vraag die in hem opkwam. 

Via Stijlvol Wellness kreeg Jelle het verzoek om de 

kleedkamers binnen Thermae 2000 te restylen. “Het 

wellnesscenter was redelijk gedateerd en straalde 

niet de luxe uit die men als bezoeker zou verwachten. 

De verschillende sferen vlogen me tegemoet, maar 

de prachtige locatie waarop Thermae 2000 is geves-

tigd, de Limburgse Cauberg, kwam nergens terug. 

Ik koos ervoor om een nieuw concept te ontwikke-

len voor het wellnesscenter. In plaats van alleen de 

kleedkamers, nam ik alle ruimtes mee. Als uitgangs-

basis koos ik ervoor om terug te gaan naar de kern: 

Limburg, Luxe en Louter.” 

  

Echt Limburg  

De prachtige locatie van Thermae 2000 heeft 

genoeg handvaten te bieden om een masterplan te 

bedenken. Een deel van Thermae 2000 bevindt zich 

namelijk onder de grond, in de berg. De overige ruim-

utiliteit

Luxe in
LiMBURG
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tes bevinden zich op de berg in een piramidevorm 

die tegen de berg geplaatst is. De grote uitdaging 

voor de architect was om onder en boven voelbaar te 

maken. Daarom koos Jelle voor verschillende kleuren 

en materialen, als klei en aardetinten. 

“De ruimtes in de berg zijn bekleed met een tegel die 

lijkt op klei. De wanden zijn bespoten met beton en 

geverfd in een grondkleur. De combinatie geeft een 

aardse, ondergrondse beleving bij de bezoekers. Het 

besef dat zij in ‘een Limburgse berg zijn’ is veel ster-

ker aanwezig. Boven de grond kregen de vloeren een 

houtachtige look en zijn de muren lichter gemaakt, 

zodat de piramidevorm meer betekenis krijgt. Verder 

keek ik ook naar de indeling van de verschillende 

ruimtes. Alles wat met het lichaam te maken heeft, 

zoals zwembaden, kuurbaden en massages, heeft 

een plekje op de benedenverdieping gekregen. Alles 

wat te maken heeft met het geestelijk welzijn van de 

mens, is naar boven verhuisd.”

Lokale luxe

Naast het verschil tussen onder en boven, werd 

ook ‘luxebeleving’ meegenomen in het ontwerp. “Ik 

merkte dat klanten binnenkwamen en verdwaalden 

in alle mogelijkheden. Binnen de verschillende lagen 

bracht ik daarom accentkleuren aan die bezoekers 

als het ware de weg wezen. Alles met de huid kreeg 

bijvoorbeeld een roze accent, voor het restaurant 

koos ik een glimmende, antraciet tint en de the-

rapieën waren vindbaar door de kleuren blauw en 

groen. Tot slot adviseerde ik om meer gebruik te 

maken van streekspecialiteiten, voor de extra bele-

ving. Zoals het introduceren van lokale gerechten en 

het planten van plaatselijke bloemen en grassen.” 

Wat begon met het restylen van de kleedkamers 

groeide uit tot een nieuw marketingconcept voor 

Thermae 2000. “Het gebouw is aangepast door terug 

te gaan naar de kern. De aspecten die hieruit kwa-

men, zijn gebruikt om het wellnesscenter op de kaart 

te zetten. De vernieuwde uitstraling is ook doorge-

voerd in alle marketing- en communicatiemiddelen. 

Teruggaan naar de kern heeft tot een nieuw, verfris-

send en passend resultaat geleid.”

Wat begon met het restylen 
van de kleedkamers is 
uitgegroeid tot een nieuw 
marketingconcept.
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Thermae 2000  
locatie Valkenburg opdrachtgever directie Thermae 2000 jaar 2015-2017

categorie cultuur en ontspanning - wellness designed by ir. J. Post omvang 8.700 m2 / 27.000 m3

taken
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Verborgen 
zwembad
Aan de groene rand van Zeewolde, ligt een 

vrijstaande woning. De bewoners wilden in 

privacy genieten van een overdekt zwembad 

in hun achtertuin en die tegelijkertijd in de omgeving 

laten opgaan.

Het diagonaal hellende dak op stalen poten is met 

een architectonische knipoog invers aan de vlinder-

kap van het woonhuis uitgevoerd. Dakbegroeiing 

onttrekt het gebouw aan het oog. Het sedum dak ligt 

op zwembadzeil van Alkor. Grote ramen aan de ach-

terzijde zorgen voor lichtinval en contact met de tuin, 

maar waarborgen tegelijkertijd de privacy. De blinde 

delen zijn uitgevoerd met betonsteen van MBI, die 

in contrast staan met die van de bestaande woning. 

Rond het zwembad is aan de ene kant van de patio 

een geborgen zithoek ontstaan en aan de andere 

zijde een terras midden in de natuur. 

 

Zwembad Schiphof   
locatie Grote Haag 85, Zeewolde opdrachtgever fam. Schiphof jaar 2008

categorie Sport - Zwembad, particuliere woning designed by ir. J. Post omvang 100 m2 / 400 m3

taken

utiliteit
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Lunchroom 
met uitzicht

Restaurant Constantijn   
locatie Klifweg 15, Urk opdrachtgever directie jaar 2014

categorie horeca designed by ir. J. Post omvang 95 m2 / 250 m3

taken

Bij de renovatie van dit Urker 

restaurant bestond de wens 

om het aantal zitplekken 

te maximaliseren van vijf naar 

veertig. Het gebouwde torentje 

met uitzicht over het IJsselmeer is 

opgevat als een monoculaire ver-

rekijker (verdiepingen) op een sta-

tief (entree op begane grond). Dit 

doorbreekt tevens de horizontale 

pleinwand en geeft op het juiste 

moment de openbare ruimte een 

opkikker. 

Het gestapelde restaurant aan de 

voorzijde en de keuken, opslag en 

kantoor aan de achterzijde wordt 

in het midden verbonden met een 

splitlevelkoker. De koker bezit een 

goederenlift en toiletten met daar-

omheen de trap die alles verbindt. 

De beoogde kwaliteitsslag qua 

pand en dienstverlening is ruim-

schoots gehaald.
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Gebieds- 
ontwikkeling

Voor de herontwikkeling van de 
locatie van een oude werf tot een 
woongebied in Muiden mocht Jelle 
Post de privékavels ontwerpen. 

Grote vragen vanuit de 

gemeenschap oplossen 

met een nieuwe visie voor 

een specifiek gebied. Gebiedsont-

wikkeling gaat over de ontwikke-

ling van een afgebakend gebied in 

al haar facetten. Daarbij is het doel 

de publieke, private en particuliere 

belangen op elkaar af te stemmen. 

Met projecten op het vlak van 

gebiedsontwikkeling toont Jelle 

Post zijn maatschappelijke rol als 

architect. Gedreven door zijn eigen 

interesse of vanuit een gemeen-

telijke opdracht ging hij aan de 

slag met de herinrichting van drie 

focusgebieden.

“Het begint met een vraag. Dit 

is een gebied en wat gaan we 

ermee doen? Dan ga je nadenken 

over wat goed is voor de bewo-

ners, de gemeenschap. Waar 

heeft zij behoefte aan en welke 

dingen spelen er? Op basis daar-

van ontwikkel ik een gebiedsvisie.”

Een belangrijk onderdeel voor het 

slagen van plannen voor gebieds-

ontwikkeling vormt de financiële 

haalbaarheid. Alleen als de inves-

tering bij de financiële doorreke-

ning genoeg rendement blijkt te 

genereren, kan een project ook 

daadwerkelijk doorgaan.

Van Westgat to Westgate

De plannen voor de gebiedsont-

wikkeling van het Westgat, een 

industriegebied op Urk, maakte 

Jelle Post op eigen initiatief. Het 

begon met een studie naar de 

verschillende mogelijkheden. 

“Dit gebied ligt op een mooie 

Schoutenwerf Muiden

38

utiliteit

Lemsterhoek Urk

Westgat Urk

koop-/verkoopplan.

“Het idee was om het gebied van 

klein naar groot in te delen, in een 

soort puntvorm. Met ruimte voor 

woonboten en een jachthaven aan 

de waterkant.” Daarbinnen reser-

veerde Post in de buitenste laag 

ruimte voor industriepanden, in 

de middenring zouden winkels en 

supermarkten komen en de bin-

nenste laag bood ruimte voor de 

brandweer, wonen en zorg.

Van werf tot woongebied

Voor de herontwikkeling van de 

locatie van een oude werf tot een 

woongebied in Muiden mocht 

Jelle Post de privékavels ontwer-

pen. De vraag bij project Van Vliet 

was vooral naar woningen in het 

luxesegment met een woon-werk-

afdeling. Om de plannen te kun-

nen realiseren moest het bestem-

mingsplan worden aangepast. 

“Om dit allemaal in kannen en 

kruiken te krijgen, heb ik dit pro-

ces als architect mede begeleid, 

inclusief financieel rekenbeleid. Ik 

had daardoor ook inbreng in het 

beeldkwaliteitsplan. Nu ook het 

financiële aspect bij dit project in 

orde is, gaat de projectontwikke-

laar het uitvoeren.” 

locatie en is als het ware de 

entree van Urk. Maar het is verloe-

derd. Mijn idee was om hier een 

echt startersgebied van te maken.”

Om wonen en werken samen te 

laten gaan ontwierp Post een plan 

voor een woonwijk met woon- 

werkhuizen gecombineerd met 

ruimte voor grotere kantoren die 

meerdere kleine bedrijven kunnen 

huisvesten. Daarnaast bouwde 

Post in het plan een centraal res-

taurant, fitnessruimte en een kin-

derdagverblijf in.

Lemsterhoek

Ook bij het maken van de plannen 

voor herindeling van industrie-

terrein Lemsterhoek op Urk zette 

Post de eerste stappen. Gedu-

rende het vooronderzoek inven-

tariseerde hij de huidige eigen-

domsverhoudingen en peilde 

de bereidheid tot grondverkoop. 

Op basis daarvan maakte hij een 
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Modern 
fabriekspand

Fabriek Varia Vis     

locatie Vliestroom 4, Urk opdrachtgever directie jaar 2014-2017

categorie Bedrijf - Fabriek designed by ir. J. Post, BSc T. Brouwer omvang 1600 m2 / 7000 m3

taken

In de beginjaren van de Urker 

industrie was een gelakt houten 

bord met goud bestreken letters 

genoeg als reclamebord. Maar in 

de laatste jaren zijn ook op Urk de 

bedrijfspanden zelf het visitekaartje 

van ondernemingen geworden. 

Binnen de visverwerkingsindustrie 

heeft de mechanisatie gezorgd 

voor een veranderd productie-

proces. Bij de uitbreiding van dit 

bedrijfspand vormde de verwer-

king van deze veranderingen de 

grootste uitdaging. Vanuit het 

product, medewerkers, regel-

geving en management zijn de 

verschillende processen in een 

synthese samengebracht in een 

ruimtestructuur. Het resulterende 

compacte plan werd gerealiseerd 

met een rigoureuze interne ver-

bouwing in 2015 en gaf hiermee 

ruimte voor een uitbouw in 2017 

met dockstation. De in kleur 

verspringende gevelafwerking 

symboliseert de variatie in vispro-

ductie.
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en de staart begeleid door de
draai het water en de weg.
Tevens snijdt de weg ook de
poort (kop); zodat de doorsnede
bloot komt te liggen en het
terras, als groene voorloper van
de straat.

2b. PRIVE KAVELS
de kavels krijgen een schuine en
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water en kijken niet recht naar
de overburen. Elke woning c.q.
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een schutting, wat de straat
open houdt.
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karakter en de individualiteit van
de woning benadrukt. Tevens
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totaal = 35,3

Oveschot: = 35,3-31,9=3,4
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TYPE A lange oprit     1,0
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DUURZAAMHEID

- ERFAFSCHEIDING GROEN (EN BAKSTEEN > BLOK EFFECT)
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PLATTEGRONDEN  1:200
GEVELS / SNEDEN 1:200

PRIVE TUINEN
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ZIJ AANZICHT TYPE A

DIAGONALE ZICHT LIJN
OVER HET WATER

CONTAINERS ACHTER
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AFGETOPT MET GROEN.
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krijgt de kop de benodigde
hoogte als poort van het gebied
en de staart begeleid door de
draai het water en de weg.
Tevens snijdt de weg ook de
poort (kop); zodat de doorsnede
bloot komt te liggen en het
terras, als groene voorloper van
de straat.

2b. PRIVE KAVELS
de kavels krijgen een schuine en
dus langere zichtlijn over het
water en kijken niet recht naar
de overburen. Elke woning c.q.
tuin kijkt 'langs' de buren, zodat
ieder een prive tuin heeft met
zonlicht zonder het gebruik van
een schutting, wat de straat
open houdt.

2c. UNIEK & UNIFORM
de ontstane zaagtand geeft een
slagschaduw die de schaal
optisch verkleint en subtiel het
karakter en de individualiteit van
de woning benadrukt. Tevens
zorgt het voor een zongerichte
e n b e s l o t e n t u i n z o n d e r
toepassing van objecten en of
een schutting die op hun beurt
de openheid van de straat
bedreigen.

2c. BREDE OPRIT
      VERDIEPTE TUIN
de grote kavels van 165,50m2
hebben 2 parkeerp lekken
(cumulatief 4,5x5,0m > 1,7 p.p.).
Dit is mogelijk door de gedraaide
kavels recht te trekken. De
auto's worden geflankeerd met
een bakstenen tuinmuur van 1m
h o o g , d i e d e c o n t a i n e r s
afschermen (incl. heg). Elke
tussenwoning heeft twee (2)
tuinen met 1 daarvan verdiept;
de kop- en staartwoning hebben
een (dak-)terras c.q. loggia.
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CONCEPT

SITUATIETEKENING 1:1000

HOUTBEKLEDING
RED CEDAR

NATUREL (LAK)

PUIEN ALUMINIUM
ZWART

KOZIJNEN / DEUR
IN HOUTEN

VLAKKEN IDEM
ALS RED CEDAR

BAKSTEEN BRUIN
GEVLEKT /

GENUANCEERD
(D. BRUIN TOT L.

GRIJS)

"... ZIGZAGGEND
BENADRUKT HET

MONOLITE BLOK DE
INDIVIDUELE
WONING OP

SUBTIELE WIJZE
(SLAGSCHADUW)..."

"... ZAAGTAND
COMPOSITIE

VOORZIET IN EEN
PRIVE GEBIED IN

DE ZON-TUIN
ZONDER

GEBRUIK VAN
OBJECTEN (LEES

SCHUTTING)..."

PARKEERPLEKKEN

Benodigd:
2x 2,0  =   4,0
19x 1,8  = 34,2 +
totaal = 38,2

gemeente =   6,3 - (21x0,3)
totaal  = 31,9 (op kavels)

Aanwezig:
1x1,0 =   1,0 (oprit lang)
1x0,8 =   0,8 (oprit kort)
19x1,7 = 33,5 (dubbele)
totaal = 35,3

Oveschot: = 35,3-31,9=3,4
Theoretisch= 3 stuks over

TYPE A lange oprit     1,0
TYPE B/C  dubbele oprit 1,7
TYPE D korte oprit     0,8

DUURZAAMHEID

- ERFAFSCHEIDING GROEN (EN BAKSTEEN > BLOK EFFECT)
- LOGGIA'S MET PLANTEN
- DAKOPBOUW MET GROENDAK (GELUIDREDUCTIE)

PLATTEGRONDEN  1:200
GEVELS / SNEDEN 1:200

PRIVE TUINEN

AFGESNEDEN GEVEL
ZIJ AANZICHT TYPE A

DIAGONALE ZICHT LIJN
OVER HET WATER

CONTAINERS ACHTER
BAKSTEEN TUINMUUR DIE IS
AFGETOPT MET GROEN.

Bijdragen door 
uit te dragen

utiliteit

Zoals een bijdrage een uitdragen wordt, zo kan 

andersom gezien uitdragen een bijdrage wor-

den. Met die insteek pakken wij prijsvragen op 

en stellen we eigenhandig onderzoeken in. Alles om 

vanuit onze kernvisie, ‘uitdragen’, een helpende bij-

drage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Voorbeelden hiervan zijn de ‘woontainer’, ‘Quadranto’ 

en ‘Zigzag’. Bij de woontainer hebben we vanuit de 

42

1:5
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kernwaarde en containerbegrip ‘duurzaamheid’ een 

letterlijke container omgebouwd tot een bewoonbaar 

onderzoekslab. In dit lab testen we verschillende 

energieconcepten. Van daaruit onderzoeken we op 

grotere schaal de mogelijkheden voor ‘Tiny Houses’.

Het project Quadranto is destijds geboren uit verschil-

lende gedachtespinsels:  de niet-economische vorm 

van steeds smaller en dieper wordende rijwoningen, 

de uitgeperste bouwwereld en de huisvestingsmarkt. 

Door in kwadrant te bouwen, ontstaat een effectieve 

kubusvorm die op stedenbouwkundig niveau een 

ruimtelijker beeld geeft. De dambordcompositie 

creëert een hogere dichtheid en iedereen heeft een 

eigen tuin rondom zijn woning die veel natuur binnen 

brengt. Zo ontstaan kindvriendelijke privé straten.

Zigzag kwam voort uit de prijsvraag: ‘zet maximaal 

22 woningen als een enclave neer, waarbij de ene 

woning afleesbaar blijft’. Standaard wordt de beuk-

maat leesbaar gemaakt met materialiteit of een 

hemelwaterafvoer. In plaats van eenheid in massa en 

individualiteit in kleur draaiden wij het om. Wij gaven 

één van de woningen een hoekverdraaiing mee, 

waardoor de kop en staart van de lintbebouwing 

uniek werden.

Elke zigzagwoning is afleesbaar door de ontstane 

slagschaduw en kijkt langs de naast- en achterge-

legen buren. Zo is in de zuidelijk gelegen voortuin 

een privézonplek ontstaan. En dat zonder toepassing 

van erfafscheidingen. De schuine kavel is aan de 

voorzijde recht gedraaid, zodat de beukmaat aan de 

voorzijde breder wordt. Hier is ruimte voor twee auto’s 

en een opslag naast elkaar. Dit alles sluit aan op onze 

kerngedachte dat één ingreep meerdere problemen 

oplost en meerdere kansen biedt. Binnen deze sim-

plexiteit is meervoud besloten in eenvoud.
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Bakker Bedrijfsartikelen is al jaren een begrip op 

Urk. Het bedrijf, gespecialiseerd in bedrijfsartikelen, 

bestaat uit verschillende schuren. In 2012 besloot de 

onderneming haar pand uit te breiden. De winkel-

ruimte kreeg een nieuwe locatie en de bestaande 

gebouwen ondergingen een upgrade. Aan de archi-

tect de taak om van bestaande bouw en nieuwbouw 

één geheel te maken. 

Lucas Visser ging samen met een oud-studie genoot 

met deze uitdaging aan de slag. Nieuw en oud is 

samengevoegd door de gevel van de begane grond 

een meter terug te laten springen. Nieuwbouw 

en bestaande bouw grijpen hierdoor als het ware 

in elkaar. De nieuwe voorgevel is behoorlijk lang, 

daarom is gekozen voor een gevelbekleding met 

verticale belijning. Door het toepassen van de  

gevelbekleding over het gehele pand, wordt de 

bestaande bouw en de uitbreiding ook met elkaar 

verbonden.

Daarnaast moest Lucas rekening houden met de rou-

ting binnenin het bedrijf en de relaties van de ruimten 

onderling. In de nieuwbouw is op de begane grond 

de winkelruimte gevestigd. Op de eerste verdieping 

is kantoorruimte. Vanuit de nieuwbouw zijn de maga-

zijnen, die gevestigd zijn in de bestaande bouw, mak-

kelijk bereikbaar.

Zowel de opdrachtgever als de architect zijn zeer 

tevreden met het resultaat. “Samen nadenken, praten 

en uiteindelijk keuzes maken, hebben tot een prach-

tige metamorfose van ons bedrijf geleid’’, aldus  

Bakker Bedrijfsartikelen. 

utiliteit

Nieuw en oud 
samenvoegen
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“Het creëren van 
betekenisvolle 
architectuur is een 
belangrijk onderdeel 
van mijn leven.”

ir. Jelle Post

Referentie: Quadrant w
onen, Urk Flevoland, 2015


