








Licht in de hoofdrol 
In dit project is ook Barts liefde voor details goed terug te 

zien. Zo zijn televisies en kasten verstopt achter deuren en 

panelen. Ook erg mooi; de bovenkant en de onderkant van 

de trappen zijn gelijk aan elkaar gespiegeld, waardoor een 

Escheriaans trappenhuis is ontstaan. Ook in de badkamer 

komt een dergelijk effect terug; hier lijkt het Corian meubel 

uit de tegenover liggende muur getrokken te zijn. 

In elke ruimte speelt licht een hoofdrol. Om voldoende 

daglicht in de woning te krijgen, maakte Bart gebruik van 

glazen vloeren en plafonds. Het daglicht valt  letterlijk 

van boven naar beneden, van zolder tot kelder. Op de 

zolder is een soort atelier gemaakt met een groot Velux 

 dakraam en een glazen pui die uitzicht geeft op het  ruime 

dakterras. Hier begint het ‘glazen plafond’. Een houten 

witte vloer geeft een authentieke look aan de ruimte.  

 

In combinatie met hoge plafonds zorgt het glaswerk voor 

een ruimte lijke sfeer. Alleen in het zitgedeelte is het  plafond 

verlaagd. Deze hoek zweeft gedeeltelijk in een  verborgen 

staalconstructie boven het souterrain en is  extra knus 

en warm. Ook in de wanden komt glas veelvuldig terug. 

 Hierdoor zijn overal doorkijkjes ontstaan; vanuit de slaap-

kamer naar de benedenverdieping of van de badkamer naar 

de slaapkamer. Om toch voldoende privacy te garanderen 

zijn er screens geplaatst in de plafonds bij de glazen wanden. 

Deze kunnen op ieder gewenst moment met een druk op 

de knop naar beneden gelaten worden.

De woning bevindt zich in één van de mooiste Amsterdamse buurten. In een charmante straat werd een vijf verdiepingen tellend  grachtenpand 
verbouwd van kantoor tot woonhuis.  Op de buitenmuren na werd alles vernieuwd, waardoor het oude pand een moderne kern kreeg.

Voorheen waren in het grachtenpand, dat dateert uit 1928, zeven kantoren gevestigd. De binnenkant was, zoals kenmerkend voor grachtenpanden, 
erg gesloten en donker. Om er een open en licht geheel van te maken schakelden de opdrachtgevers de expertise van Bart in. Hij haalde vervolgens 
alle muren en plafonds weg en bouwde de binnenkant opnieuw op met een metalen staalskeletconstructie. Hierdoor ontstonden er drie kolommen 
die zichtbaar lopen van de kelder door de enorme vide, tot in de master bedroom. Deze kolommen dienen als bergruimte in de keuken, open haard 
in de woonkamer en kasten in de slaapkamer. Ze verbinden visueel de verschillende ruimtes op de verdiepingen tot één geheel. 

Een echte blikvanger is de keuken. Voor het kookgedeelte liet Bart zich inspireren door de motorkap van een Ferrari. De doorzichtige plaat over het 
fornuis wordt op dezelfde manier als de motorkap omhoog gezet, waarna hij fungeert als spatplaat. Het tweede wat opvalt is de geweldig precieze 
afwerking en de afwisseling in materiaalgebruik. “Alles is minimalistisch en daardoor is een strakke afwerking juist erg belangrijk, anders valt dat 
direct op”, vertelt Bart. 

Transformatie naar open grachtenwoning
Bart van Wijk
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