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OTTENVANECK architecten&vormgevers
De schoonheid van vroeger en de luxe van nu
Ontwerpster Christel van Eck
& architect Rob Otten

Keuken: Keukenmaxx

Tafel: Elkekastopmaat

Centrumeiland op IJburg is het zelfbouweiland van Amsterdam. De toekomstige bewoners krijgen er de kans
om hun eigen droomwoning te bouwen, naar hun eigen smaak. OTTENVANECK architecten&vormgevers
ontwierp er een woning die perfect past binnen de geschiedenis van onze hoofdstad.

Ontwerp | Geabstraheerd grachtenpand

straat en de woning. Dit vormde voor de architect een uitdaging,

De eigenaars wilden nieuwbouw, maar waren ook gecharmeerd van de oude,

omdat de bewoners juist veel privacy wilden. Daarom werd er

karakteristieke grachtenpanden. En dus besloten ze om een geabstraheerd

een slimme oplossing bedacht. Otten: “We hebben een groot

grachtenpand te bouwen met een eigen, industrieel karakter. OTTENVANECK

raam geplaatst in de hal, met een doorzicht naar de keuken, die

begreep wat ze bedoelden en kwam met een ontwerp dat ook in het centrum

erachter ligt. Zo werd aan beide wensen voldaan.”

van Amsterdam niet zou misstaan. “De woning bevindt zich in een bouwblok van
acht woningen die door de eigenaars zelf gebouwd worden. Er ontstaan daardoor

Via de eetruimte stap je zo het verhoogde, houten terras op,

paleisjes op zich”, vertelt architect Rob Otten. “De eigenaars van deze kavel wilden

waarvandaan je via een trapje in de tuin komt. Dit is typisch

de leeffuncties zoveel mogelijk aan de achterzijde van de woning geplaatst

Amsterdams, legt Otten uit. Onder de keuken werd een kelder

hebben. De nadruk ligt daarbij op het souterrain met de leefkeuken met eetkamer.”

gemaakt die ruimte biedt aan de warmtepomp, want die neemt

Vanuit de entreehal kom je via een trapje naar beneden in de keuken terecht. De

veel plaats in beslag. “Door hem daar te plaatsen, werd er meer

welstandscommissie had als eis dat er een verbinding moest bestaan tussen de

netto ruimte overgehouden”, aldus Otten.

280

OTTENVANECK architecten&vormgevers

Keuken: Keukenmaxx

Trap: HollandStairs
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Raamdecoratie: Gordijnen.nl

Sidetable (Liam): Stainiq
Sofa (blauw): Sofacompany
Verlichting (Rails): Railspot Verlichting

Complete Badkamer: Sani4All Amsterdam

Materialen | Contrast tussen finesse en ruwheid

“Als een huis wat bruutheid in zich heeft, dan geeft

de zwarte, houten trap. Deze is integer, maar bepaalt toch voor een groot deel

dat meer bewegingsvrijheid”

De lounge met televisie bevindt zich op de eerste verdieping en is bereikbaar via
het industriële karakter van de ruimtes, net als de betonnen muren. Deze zijn op
alle verdiepingen blanco gehouden. “Dat geeft de ongepolijste vrijheid van het
leven aan”, weet Otten. “Je kunt een woning helemaal strak afwerken, maar dan

Exterieur | Ambacht van vroeger

Het ambacht van vroeger is overal in de woning terug te vinden. Met name de

krijg je de zorg dat je alles mooi wilt houden. Als een huis wat bruutheid in zich

metselaars verstonden hun vak goed volgens de architect. “Zij wisten op een

heeft, dan geeft dat meer bewegingsvrijheid.”

traditionele manier te metselen, zonder dat de stalen lateien te zien zijn. We hebben
specifiek gelet op de details van het ambacht. De aluminium kozijnen van Schipper

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, doet het beton niet koud aan. Beton

Kozijnen hebben een speciaal profiel dat de oude stalen kozijnen nabootst, maar

hoeft dan ook niet per se koud en kil te zijn, vindt de architect. “Grijs is een

wel met de voordelen van een totaal geïsoleerd kozijn.”

kleur die zich voegt bij andere kleuren. De bewoners hadden een heel eigen
smaak en hebben daar hun eigen invulling aan gegeven. Wij hebben geen

Zoals het een grachtenpand betaamt, is ook deze woning hoog. Ze telt vier

meubilair uitgezocht, maar hebben wel aangegeven welke kleuren het beste

verdiepingen en beschikt ook over een kelder. Op de bovenste twee verdiepingen

tot hun recht zouden komen. Wij hebben hiermee een sterke basis neergezet,

bevinden zich de slaapkamers, met de ouderslaapkamer en -badkamer helemaal

waar de bewoners hun eigen smaak aan konden toevoegen. Het beton is zo

bovenaan. Daarboven, op het plat dak, bevindt zich een dakterras en de zonne-

aanwezig, dat het alle kleuren kan dragen.”

panelen. Dit gedeelte is aan het zicht onttrokken door een balustrade van een
meter hoog. Tijdens het ontwerpen is er al rekening mee gehouden dat dit

Ook de plafonds bestaan uit blanco betonnen kanaalplaten waarin je de naden

dakterras van alle luxe voorzien moet kunnen worden. Zo kan er zelfs een jacuzzi

gewoon ziet zitten. Otten: “De schoonheid vinden wij het contrast tussen finesse

geplaatst worden zonder dat dit de constructie te veel belast. Leven in de

en ruwheid. Je ziet bijvoorbeeld dat de badkamers mooi betegeld en afgewerkt

schoonheid van vroeger, maar met de luxe van nu dus.

Ruwbouw: Bouwbedrijf Leda
Aluminium kozijnen: Schipper Kozijnen

zijn. Het hoeft echter niet allemaal zo perfect te zijn, dan wordt het saai. Er moet
altijd iets spannends in zitten wat je niet verwacht.”

OTTENVANECK architecten&vormgevers

OTTENVANECK architecten&vormgevers bestaat uit ontwerpster Christel van Eck en architect Rob Otten en werd in 2003 opgericht.
Doordat zij als duo werken, weten zij een sterk ontwerp neer te zetten voor zowel het interieur als het exterieur. Deze vullen elkaar aan en
lopen in elkaar over. Maar het werk van Otten en Van Eck gaat nog een stapje verder. Zij trekken hun ontwerpen door naar het buitenleven
met de Black Tulip: een buitenruimte in de vorm van een tipi. Geheel voorzien van alle luxe, de mooiste materialen en zelfs met een open
haard is deze geschikt voor het luxe buitenleven. Rob Otten: “Ons werk is zeer divers, er is niet makkelijk een stickertje op te plakken.
We ontwerpen eenvoudige woningen, grote projecten en verbouwingen. We ontwerpen niet slechts in één bepaalde stijl. We vinden het
juist interessant om veel verschillende dingen te doen.”

www.ottenvaneck.nl
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(Interieur)architect
OTTENVANECK architecten&vormgevers, Haaren
www.ottenvaneck.nl

Ruwbouw
Bouwbedrijf Leda, Barneveld
www.bouwbedrijfleda.nl

Master Bed
Swiss Sense
www.swisssense.nl

Sofa (blauw)
Sofacompany, Amsterdam
www.sofacompany.nl

Aluminium kozijnen
Schipper Kozijnen, Opmeer
www.schipperkozijnen.nl

Tafel Meubel
Elkekastopmaat, Barneveld
www.elkekastopmaat.nl

Verlichting (Rails)
Railspot Verlichting, Purmerend
www.railspot.nl

Sofa (velvet oker) model Rocco
Woood, Hoorn
www.deeekhoorn.com

Keuken
Keukenmaxx, Hoofddorp
www.keukenmaxx.nl

Sidetable (Liam)
Stainiq, Haaksbergen
www.stainiq.nl

Trap
HollandStairs, Veenendaal
www.hollandstairs.com

Raamdecoratie
Gordijnen.nl, Bussum
www.gordijnen.nl

Complete Badkamer
Sani4All, Amsterdam
www.sani4all.nl

Haardkachel
Dovre Haarden & Kachels, Weelde (BE)
www.dovre.be
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