
Opdrachtgever:   H. Molenaar en M. Winkel

Architect:     Rocha Tombal Architecten

Constructeur:    Aronsohn b.v., Rotterdam

Bouwfysisch adviseur:             Climatic Design Consult, Amsterdam

Aannemer:     Gijs & van Cleef b.v., Naarden

Fotografie:                               Christian Richters

Ontwerp:     2006 - 2008

Uitvoering:     2007 - Oktober 2008

Contact:     www.anarocha.nl | mail@anarocha.nl

herenhuis op steigereiland - ijburg

260m2 b.v.o.

(…) Het meest wonderbaarlijke in een ruimte is het licht dat 
door het raam naar binnen komt. De zon wist niet hoe geweldig 
ze was voordat er ooit een ruimte werd gebouwd (…)
Louis Khan

De gesloten façade is een statement door het sterke contrast 
met de belendende façades. Alleen op de begane grond is het 
witte volume doorsneden. Hier is de voorgevel naar achter 
geschoven, als een scenario, om de perceptie van de trap 
mogelijk te maken. Achter de gesloten façade ontstaat een 
lichtroute: na het ervaren van de openheid en het intensieve 
daglicht op de begane grond krijgt men, vanaf de eerste 
verdieping, het idee in een gesloten trappenhuis te komen.
Door zijn vorm, die op sommige plekken gesneden is om lichtinval 
te permitteren, en het contrast tussen extreme openheid en 
volledige geslotenheid, ontstaat er een lichtspel dat, verdieping 
na verdieping, gidst en verrast. Aan het eind van de route wordt 
men via een opening in het dak weer met een intensief lichtbad 

geconfronteerd. Naast een centrale voorzieningunit die op de 
begane grond de “etalageachtige” hal en de intieme woonkamer 
scheidt, klimt een trap door het hele huis. Door deze twee 
elementen direct achter de gevel te plaatsen krijgen de functies 
hierachter veel flexibiliteit maar vooral volledig contact met de 
tuin en het zonlicht. De, per ruimte variërende, openingen van de 
achtergevel geven aan iedere verdieping een eigen lichtkwaliteit. 
In de vide van de woonkamer verbindt de sculpturale openhaard 
de begane grond met de eerste verdieping, zodat, omarmd door 
het licht, één hoge majestueuze ruimte wordt gecreëerd.
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