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Alex Jager 
Architect-eigenaar bij 
JagerJanssen architecten BNA
in Rotterdam

‘De familie Dijk kocht een kavel in ‘Het Riet’, een deelgebied van 

de Blauwestad. Voor dit deelgebied maakte de Zwarte Hond een 

ambitieus beeldkwaliteitsplan. Het ontwerp van de catalogusbouwer, 

waar de familie Dijk in eerste instantie voor koos, beantwoordde 

onvoldoende aan die eisen. Daarom deden ze vervolgens een beroep 

op ons. Wij konden minder kubieke meters realiseren binnen hun 

budget dan een catalogusbouwer. Maar we gaven hun met ons 

ontwerp wel een veel groter gevoel van ruimte terug.

Het huis lijkt van buiten heel gesloten, maar oogt van binnen veel 

groter en lichter. De gevel opent zich naar het water toe. Om de 

buitenkant van de woning zit een harde huid van antracietkleurige 

eternit golfplaten. Aan de binnenkant is die huid warm en zacht, 

bekleed met gelakt populieren multiplex. Voor de kopgevels 

gebruikten we hardhouten delen met twee verschillende diktes. 

De naden in de kopgevels verspringen, en neutraliseren zo de strakke 

belijning van de zijgevels.

In de RTL-tv-serie De grote stap over de Blauwestad toonde Jurjen 

van der Meer ons ontwerp als een schoolvoorbeeld. Het ontwerp past 

perfect binnen het beeldkwaliteitsplan, past bij de woonwensen 

van de opdrachtgever en past bij de architectuur die JagerJanssen 

voorstaat. Dat is waarom we zo trots zijn op huis Dijk.‘

Projectteam
Ontwerp en uitvoering  JagerJanssen architecten BNA 

(ir. Alex Jager, ir. Rogier Janssen, 

ir. Sanne Braakenburg)

Opdrachtgever familie Dijk

Aannemer ir. Marcel van der Sluis
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Huis Dijk te Blauwestad
Ruwe bolster met blanke pit
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