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Baby Barrel
Tim Smit en Erik de Nijs, die samen het designers-
duoNieuweHeren vormen, hadden onder het la-
bel NewDuivendrecht al de Barrel, een lamp die
doet denken aan een filmspot. Voorwie die lamp
te grootwas, is er nu ook een kleinere versie ge-
maakt. Baby Barrel is gemaakt uit hout, beton en
aluminium en is verkrijgbaar in de kleuren zwart
en blank voor 175 euro.
www.newduivendrecht.nl

Draagkachel
Jemoet ervan houden, een herfstpick-
nick in de buitenlucht.Maar koud hoef
je het in elk geval niet te hebben.Met
dank aan de draagbare houtkachel van
DeWiltfang die énwarmte geeft én
geschikt is om op te koken.Met
demontabele pijp die in de kachel past.
Prijs: 149 euro.
www.dewiltfang.nl
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Het overkomt niet veel archi-
tecten: de allereerste prijs-
vraag (meestal uitgeschre-
ven door gemeenten of ont-

wikkelaars) waaraan je meedoet,
meteen winnen. Bob Ronday was
destijds, we schrijven 2006, net afge-
studeerd. De jonge architect had toch
al een vliegende start gemaakt door
nazijn studiemeteeneenbaan tekrij-
gen bij het gerenommeerde bureau
van Hans van Heeswijk, dat op dat
moment bezig was met de volledige
verbouwing en herbestemming van
De Hermitage. En toen was er die
prijsvraag. Een drijvende woning
ontwikkelen voor de gemeente Den
Bosch. Het ontwerp, ‘Watergaten’

maakte hij samen met zijn studie-
vriend en latere compagnon Maxim
Winkelaar. En zewonnen dus.

Het concept is een betonnen bak die
het water wegdrukt. Hierdoor wordt
een nieuwe ruimte gecreëerd om in te

Elk gebouwwordt getekend,
ontworpen zo uwilt. Maar hoe

wonen die ontwerpers zelf?
Dezeweek een blik in het huis

van Bob Ronday.
tekst ANNEMIEK VERBEEK fotoDINGENAMOL

Bob Ronday (Leiderdorp, 1977)
2003: afstuderen hts Bouwkunde
2006: afstuderen TUDelft
2006:werkzaambij Hans vanHeeswijk Architecten
2007: partner bij rondaywinkelaar architecten
2011: oprichting eigen kantoor Bob Ronday Architectuur

Blikvanger in huis: ‘De eetkamer, vroeg in de ochtend. Als de zon net boven de
boomtoppen komt, schijnt er een bijnamagisch licht door de ruimte.’

Mooi gebouw: ‘Net begonnen bij Hans vanHeeswijk,werd ik bij het teamgevoegd
dat deHermitage opnieuwontwierp. Van een hokkerig en somber gebouwdat
volledig in zichzelfwas gekeerd,werd het een open, toegankelijk pand.’

het huis van bob ronday

‘Je voegt bij een verbouwingniet

Bob Ronday: ‘Alsmensen zeggen dat ze nog nooit zo lekker geslapen hebben als in hun verbouwde huis, beschouw ik dat als een groot compliment.’ FOTODINGENAMOL



te veel toe’

Aanhun lot overlaten
of tochpamperen?

Pittige pan
Demodekleuren uit de kledingkast komen
uiteindelijk ook in het interieur terecht. Een
beetje trendy thuiskok zet dus nu een geel
pannetje op het fornuis. Pittigmostergeel,
noemt fabrikant Staub de kleur van de cocot-
tes, want zo heet het pannetje dat in ovale
en ronde vorm verkrijgbaar is. Prijs: vanaf
49,50 euro.
www.staub.fr

Voorzichtigmet die bladeren in de herfst – in principe gaanwe die níetwegharken.

Natuurlijk stellenwehet
zo langmogelijk uit,
maar ergens in de loop
van de herfst breekt het

moment aan dat de zomergarderobe
wordtweggeborgen en dewanten
enmutsen tevoorschijn komen.
Ook in de tuin betekent de eerste

vorst dat het tijd wordt om naar de
winterstand over te schakelen.Maar
welke planten hebben een winter-
dek nodig, welke redden het op ei-
gen kracht en welke zou je de hele
winter binnen moeten houden? Met
andere woorden: hoe zorg je ervoor
dat je planten de kou doorstaan?
Het goede nieuws is dat veel plan-

ten dat vannature uitstekend zelf
kunnen. Voor veel planten is het in
de herfst vooral belangrijk omde
tuinmet rust te laten en je er niet
meermee te bemoeien. Geen gras
meermaaien bijvoorbeeld, geen
mestmeer geven. Geen bladeren
meerwegharken, geen heggen
knippen. Zo krijgen planten de kans
zich in alle rust terug te trekken en
zich ondergronds voor te bereiden
ophet koude seizoen.
Planten die van oorsprong een

warmer klimaat zijn gewenddan
het onze, kunnen in dewinterwel
wat extra aandacht gebruiken. Een
bananenboom, een olijf, een palm,
citrusfruit: wikkel ze in vliesdoek,
jute of rietmatten zodra er een vorst-
periode aankomt. Haal deze be-

scherming er ookweer af als de tem-
peraturenmilderworden. Het zou
tragisch zijn als je planten in de
winter bezwijken aan verstikking...
Veel vaste plantenmet exotische

herkomst zijn gebaat bij een isola-
tielaagje. Sterven de bovengrondse
delen af, zoals bij nerine of agapan-
thus, dan is een laagje bladeren
vaak al genoeg. Omgrotere planten
of struiken kun je een tentje bou-
wen van drie of vier stokjes (of stok-
ken), waar je een lap vitrage of jute

omheen knutselt. Vervolgens prop
je de ruimte tussen plant en jute vol
met bladafval. Deze vorm van isola-
tie kun je straffeloos de hele winter
rond je artisjokken,mandarijn of
verveine laten zitten zonder risico’s
op zuurstoftekort of vochtopho-
ping.
Dan zijn er nog de zwakke broe-

ders en zusters die zich in dewinter
wel in de grondwillen terugtrekken,
maar voorwie het daar toch echt te
nat of te koud is. Dus als je je dah-

lia’s, gladiolen en canna’s volgend
jaarweer terugwilt zien,moet je ze
opgraven, in een doosmet turfmolm
of zaagsel leggen en op een vorst-
vrije, droge plek laten overwinteren.
En danheb je de nog de iets kwak-

keliger soorten, die hulpeloos zijn
overgeleverd aan de goedertierend-
heid vanhunbaasjes. Ze hebben
een vorstvrije plek nodig om te over-
winteren,maar kunnen zo’n plek
nu eenmaal niet op eigen kracht be-
reiken. Het is dus aan ons omde
fuchsia’s, begonia’s en pelargo-
niumsnaar serre of garage te ver-
plaatsen.
Zelfs planten die vannature de

koumoeiteloos trotseren, kunnen
in dewinter bezwijken als ze in een
pot staan. In een pot of kuip zijn
planten veel kwetsbaarder dan in de
volle grond. Je zult je potplanten
dusmoeten helpen omdewinter
door te komen.
Verplaats ze om te beginnennaar

een beschutte plek: uit dewind,
dicht bij huis, onder een afdakje.
Houdplant én potwarmmet één of
andere vormvan isolatie: jute, vlies-
doek, rietmatten of speciale over-
winteringszakken. Plastic noppen-
folie omde plant doen is geen goed
idee, omdat de plant dannietmeer
kan ademen.
Noppenfolie omde pot kanna-

tuurlijkwel. Zorg erwel voor datwa-
ter goedweg kan stromen.

Sommige planten kunnen prima tegen een paar
graden vorst, anderemoet je beschermen.
ELBRICH FENNEMA

Noppenfolie om
de plant is geen
goed idee, om
de potwel
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bouwen. Er ontstaat een ‘watergat’.
In dit watergat wordt een los volume
geplaatst, waardoor de restruimte in
deze bak als buitenruimte wordt ge-
bruikt.
Maar zes jaar later is het experimen-

tele ontwerp nog niet gemateriali-
seerd. De crisis, uiteraard. Als ludie-
ke actie om het project nog een keer
onder de aandacht te brengen, draai-
den de architecten de boel eens om:
zij schreven zélf een prijsvraag uit,
verstuurd naar alle gemeenten in Ne-
derland: ‘WiewintWatergaten?’
Geen énkele gemeente reageerde.

Flauw.
Het wonen op het water is al die tijd

als een rode draad door het werk van
BobRondayblijven lopen. Zo is hij op
dit moment verantwoordelijk voor
het ontwerp en de bouw van een vol-
ledig nieuw stalen woonschip dat
aan de Groenmarktkade, bij de Ro-
zengracht, komt te liggen. “De wel-
stand wil graag traditioneel ogende
schepen in de binnenstad,” zegt
Ronday, terwijl hij op zijn tablet zoekt
naar de artist impression van zijn
nieuwste project.
“Niet veel bestaande schepen wa-

ren geschikt om te verbouwen tot wo-
ning voor deze ligplaats. Door een
nieuwbouwschip te ontwerpen, met
het uiterlijk van een varend schip,
maar dan zonder motor en aanver-
wante machinerie, voldoen we aan
de eisen van Welstand. Er komt zelfs
een anker en een roer op, dat puur es-
thetisch is. Er liggen al iets van tien
van dit soort schepen in de Amster-
damse grachten, en dat zullen er al-
leenmaarmeerworden.”
“Het woonoppervlak op dit nieuwe

schip is veel groter en het ziet er na-
tuurlijk ook mooi uit. Het interieur
wordt zeer modern en is van alle ge-
makken voorzien, zoals een woonka-
mer, drie slaapkamers, twee badka-
mers, eenopenkeukeneneenbijkeu-
ken. Voor het contrast met de hori-
zontale, langwerpige scheepsvorm is
er een vide gemaakt in de stuurhut
voor meer verticaliteit in het ont-
werp.”

En zijn eigen huis dan? Dat ligt
niet eens indebuurt vanhetwa-
ter. Wel is de getekende droom

al klaar ‘voor over een paar jaar’.
Woonschip, in de Amstel, dat werk.
Maar voorlopig blijven ze waar ze zit-
ten: een eigenhandig opgeknapt ja-
rendertighuis aan de Archimedes-
laan in de Watergraafsmeer. Aan de
voorzijde kijkt het jonge gezin – zijn
eerste zoon is net een paar weken ge-
leden geboren – uit op de voor de
buurt kenmerkende brede stoepen,
een smal straatje met voornamelijk
bestemmingsverkeer, een strook
groen enhet spoor.

Naast ‘water’ is er nog iets dat
Rondays bloed sneller doet stromen
en dat is het opknappen van oude
huizen, zoals dat van hemzelf. “Een
oud jasje vermakenvoordeze tijd, dat
is mooi. Bijna niemand woont tegen-
woordig voor de rest van zijn leven in
hetzelfde huis, dus ik hou, als de
klant dat wil, bij verbouwingen ook
rekening met de toekomstige ver-
koopbaarheid. Niet té specifiek,
ruimtelijk, neutraal. Allemaal be-
grippen die ook bij de verbouwing
van ons eigen huis centraal stonden.
Je voegt als architect wel wat toe,
maar niet te veel. Dat experimentele
hou ik wel voor mezelf, als ik in de
toekomst mijn eigen drijvende villa
ga bouwen.”

Het resultaat van deze filosofie
is in zijn huidigewoning in elk
geval geslaagd. “Destijl vande

jaren dertig is zo herkenbaar, maar
hetmengt tochmakkelijkmetmoder-
ne elementen,” zegt Ronday aan tafel
in de eetkamer, zijn favoriete plek in
hethuis.Doorde tussenmuurmethet
woongedeelteweg tebreken,maarde
‘knik’ in de tweemuren te behouden,

zijn de ruimtesmet elkaar verbonden
en toch apart. In de kleine woonka-
mer heeft hij de televisie in een nis in
de muur gezet. In de holle ruimte die
in de muur is gemaakt, lopen alle
snoeren en draden. Slimme, relatief
eenvoudige ingrependie eengroot ef-
fect hebben.
Hetzelfde is in de keuken te zien:

doordat de lengte vande ruimte is be-
nadrukt met een werkblad van deur
tot raam, voelt het imposanter dande
vierkante meters zouden doen ver-
moeden. Boven is de ‘loze verkeers-
ruimte’ (lees: de gang) zoveel moge-
lijk ingeperkt door alle deuren te ver-
plaatsen. Het stuk gang naar de
grootste slaapkamer doet ook dienst
als inloopkast.
Ronday werkt vooral voor particu-

lieren, omdat ‘dat degenen zijn die
nog wel blijven verbouwen in deze
stagnerendemarkt’, maar ook omdat
hij het als zijn missie ziet om de
woonomgeving voor mensen te ver-
beteren. “Als klanten zeggen dat ze
nog nooit zó lekker geslapen hebben,
of dat ze zich in het verbouwde huis
beter voelen dan ooit, beschouw ik
dat als een groot compliment.”

‘Experimenten
bewaar ik voor
mijn drijvende
watervilla’


