
Huis Janssen
bescheiden grandeur

interieur verbouwing en aanbouw

opdrachtgever
Fam. Janssen
Hem
architect
Alex Jager
Rogier Janssen
ontwerp keuken
Wouter Roeterink
oplevering
11 juli 2006
oppervlak
56 m²



JagerJanssen

Eenvoud
Het basisstreven van de architectuurpraktijk van 
JagerJanssen is EENVOUD.

Eenvoud trachten we te bereiken door continu te 
versimpelen en ontwerpend te zoeken naar Logica, 
Consequentie en Leesbaarheid. Zo ontstaat een abstractie 
die ruimte laat voor invulling aan de beschouwer. Een 
zorgvuldig ontworpen ruimte of  gebouw dringt zich niet 
op maar laat zich als een spiegel voor emoties op vele 
manieren aflezen en beleven en blijft daardoor dynamisch 
in de tijd. 
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Inleiding
Dit is een verslag in woord en beeld van het derde project 
van architectenbureau JagerJanssen te Rotterdam. 
Alex Jager [1976] en Rogier Janssen [1976] zijn beide 
afgestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Kort 
daarna kregen zij de kans om het ouderlijk huis van Rogier 
onder handen te nemen.

De aard van de opgave
De particuliere opdrachtgevers Jaap en Ineke Janssen 
hadden de wens om hun woonhuis dat dateert uit de 
jaren ‘60 te moderniseren. De bestaande organisatie was 
erg gecompartimenteerd en bood weinig relatie met de 
riante achterliggende tuin. De opgave was om met een 
architectonische ingreep de ruimtelijkheid te vergroten 
door de tuin maximaal op de woonruimte te betrekken. 
De woning is als pastorie gebouwd in een voormalige 
boomgaard die bij de kerk hoorde. Van deze kerk rest 
slechts de toren en het bijbehorende kerkhof, dat grenst 
aan de achtertuin.

Het betreft hier een uitbreiding van het bestaande 
woonhuis uit de jaren ‘60 en een herdefinitie van de 
bestaande interne organisatie. 

Het programma van eisen en wensen
Jaap en Ineke Janssen gebruiken hun woning als 
woon– en werkplek tot aan hun pensioen. Het huis was 
gedateerd en kende een aantal tekortkomingen. Het was 
de wens om de gehele woning integraal te moderniseren. 
De gewenste uitstraling is stoer,  robuust, minimalistisch 
met gebruik van natuurlijke materialen. Omdat alle 
kamers in het huis erg klein aanvoelden was er de wens 
de plattegrond zo veel mogelijk open te houden en zo een 
ruimtelijk effect te creëren. Een aanvullende wens was 
om zoveel mogelijk leefruimte in relatie te brengen met 
de tuin. Tevens moest worden voorzien in een nieuwe 
keuken, een nieuwe badkamer, een open haard en genoeg 
kastruimte.

De wijze van aanpak
Om de vernieuwde functies te kunnen herbergen 
lag een uitbreiding voor de hand. Deze uitbreiding 
is ontworpen aan de hand van het Het Plastische 
Stelsel.
Dit stelsel bestaat uit een aantal samenhangende reeksen, 
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situatie

boven De bestaande woning [in rood aangegeven] ligt 

aan de Torenweg te Hem. De uitbreiding [in wit aangegeven] 

is aan de achterkant gepositioneerd.

onder De achterkant van de bestaande woning 

gefotografeerd vanuit de tuin.
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bescheiden grandeur
waardoor verschillende ordes van grootten in verhouding 
met elkaar kunnen worden gebracht. Uitgangspunt 
voor de basisreeks is de kleinste maat van de ruimte, de 
verdiepingshoogte [2600mm]. Hiervan zijn grotere en 
kleinere maten af  te leiden.
De uitbreiding en de overgang naar de bestaande woning 
zijn geproportioneerd volgens deze basisreeks. Het 
interieur is vormgegeven volgens een kleinere orde van 
grootte.
Op deze manier is een ultiem samenhangend geheel 
ontstaan.

Samenwerking met andere disciplines
De architectonische ingreep van JagerJanssen resulteerde in 
een abstracte, heldere en eenduidige ruimtelijke structuur. 
Deze structuur nodigde uit tot een invulling die frivoler, 
levendiger en in feite complementair is. Om deze tabula rasa 
te in te vullen heeft JagerJanssen samenwerking gezocht 
met een bevriende meubelmaker, Wouter Roeterink 
[1974]. In samenspraak tussen Wouter, JagerJanssen en 
opdrachtgever zijn de permanente gebruiksvoorzieningen 
zoals keukenmeubel, kastenwand en taatsdeur ontworpen 
die een eigen identiteit hebben maar zich naadloos voegen 
in het architectonisch geheel. Wouter bouwt free-style met 
voornamelijk pallets als basismateriaal. Deze methodiek is 
ingezet om het keukenblok op ware grootte te schetsen. 

Wouter:
“De basis van m’n werkwijze, wat betreft de palletvormgeving, 
is het free-style bouwen. Dit levert een uitermate actief  en 
direkt ontwerpproces op (what you see is what you have) 
tijdens het bouwen. Net zo zeer als de randvoorwaarden van 
een ontwerp de uiterste grenzen van vrijheid beschrijven, 
zo vormen de pallets een bijna letterlijk kader met 
beperkingen waarbinnen zo veel mogelijkheden worden 
gecreëerd. Vanzelfsprekend is niet alles mogelijk en dat is 
een enorme stimulans voor het creatieve denken, het maken 
van oplossingen en een optimale interactie met de context 
(indien op lokatie gewerkt wordt). Dit is tevens een absolute 
garantie wat betreft de uitvoerbaarheid van een ontwerp. De 
bouwtekeningen worden dus gebouwd i.p.v. getekend. In het 
ontwikkelen van een ongedwongen ontwerpmethodiek is dit 
de tweede fase: het (eventueel) duurzaam uitvoeren van een 
objekt aan de hand van een 1:1 maquette. 
100% Free-style bouwen is in de praktijk niet haalbaar 
aangezien ik me concentreer op functionele ontwerpen, maar 

het schetsontwerp 1:1 van de keuken 

Meubelmaker Wouter schetste de keuken op ware grootte 

met pallets. De opdrachtgevers kregen op deze manier een 

goed beeld van de gebruiksmogelijkheden. Waar nodig 

werd de schets ter plekke aangepast. Ultieme interactie 

tussen opdrachtgever en ontwerper.
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het streven is met een zo groot mogelijk plezier te werken in de 
veronderstelling dat dit terug te zien is in het eindresultaat, 
soort Wet van Behoud van Plezier. 

Pallets zijn daar uitermate geschikt materiaal voor gebleken, 
het zijn constructieve vlakken op zich (2 opstaande pallets 
vormen reeds een ruimte), ruimschoots voorradig en als 
inferieur materiaal biedt het genoeg ruimte voor experiment, 
de geometrische vorm en het lijnenspel kan een strak grafisch 
resultaat opleveren (persoonlijke voorkeur) en tenslotte, 
niet geheel onbelangrijk tegenwoordig, is het een bescheiden 
bijdrage aan recycling.”

Het ontwerp
In onderstaand schema is te zien hoe de uitbreiding 
is ontworpen. Bestaande gevelopeningen zijn open 
gewerkt tot op de grond, en de uitbreiding zelf  is 
een volgens het Plastisch Stelsel geproportioneerd 
volume, waar tegenaan constructieve elementen als 
dak en zijmuren zijn geplaatst.
De uitbreiding aan de tuinkant van het huis en het 
doorbreken van de gevelopeningen zorgen voor een 
grootse beleving. De verdiepingshoge glasvlakken geven 
de leefruimte de allure van een lichte tuinkamer, over de 
volle breedte is de leefruimte op de tuin georiënteerd. 

De bestaande woning is grotendeels gestript. De service 
functies zijn ondergebracht in een drietal blokken 
voorzien van leemstuc. Hierdoor ontstaat een contrast 
met de glanzende gietvloer. Omdat de blokken los zijn 
gehouden van vloer en plafond lijken ze vrijelijk in de 
ruimte geplaatst. 

De overgang tussen bestaand en nieuw wordt gevormd 
door een corridor. De corridor maakt in ruimtelijke 
zin onderdeel uit van de nieuwe leefruimte. De fysieke 
overgang echter komt tot uitdrukking in de materialisatie 
van de vloer, en markeert een scherpe scheidslijn tussen 
bestaand en nieuw.
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plattegronden 1:200

boven plattegrond bestaande situatie

midden plattegrond nieuwe situatie 

onder westgevel nieuwe situatie

© 2007 JagerJanssen architecten BNA



een ander gezicht
De achterzijde van de woning heeft een compleet ander 

gezicht gekregen. De leefruimte met keuken is over de 

volledige breedte op de tuin georiëenteerd, van buiten 

omlijnd door een strak rank kader van zink.





de corridor en de ruimte
Het lichtplan verleent de corridor een dramatisch 
effect. De corridor hoort in ruimtelijke zin bij de 
leefruimte. De grens tussen bestaand en nieuw is 
echter scherp gedefinieerd in de materialisatie van de 
vloer.



De vloer van Padoek met de Boley haard.

Goed te zien is hoe het plafond verjongt 

om van buiten een rank aanzicht te 

hebben.



de keuken en de trolley
Het keukenblok staat als een fier en 
autonoom object in de ruimte. Na de 
palletschets is het ontwerp uitgevoerd in 
zwarte colorply.
Een gedeelte van het blok is verrijdbaar 
als trolley.



De representatieve kant van de keuken. 
Om het keukenblok luchtig te houden is 
het gedeeltelijk vrijgehouden van de vloer. 
In de belijning is de palletvormgeving 
duidelijk terug te herkennen. Het hogere 
gedeelte aan de wand maskeert de afwas 
en dient als bar. 
onder Met de verrijdbare trolley



de kast en de blokken
De kastenwand sluit in haar vormgeving 
aan bij het keukenblok. Ook hier is 
colorply toegepast in de blanke variant.

De kastenwand is in één van de 
geleemstucte blokken gesitueerd.




