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Bankstoel

Tablettafel

Doorgaans zijn stoelen symmetrisch van vorm. Een traditie waar ontwerper Laurens van Wieringen graag mee
breekt. Van Wieringen, die sinds 2003 een studio in Amsterdam heeft, ontwierp voor het Nederlandse meubellabel De Vorm de stoel Florian, met ranke pootjes die bij
uitstek geschikt is voor kleinere ruimtes. Hoeveel Florian zal kosten, kan de fabrikant nog niet zeggen.
www.devorm.nl

Voor wie geen mens is als zijn tablet en telefoon
niet binnen handbereik zijn, is er de Embrace, een
tafeltje dat op de leuning van een stoel of bank
kan worden geplaatst. De ontwerpers van Spell
hebben ook aan het wegwerken van de snoeren
gedacht en jawel, ook een kop of glas past er nog
naast. Te koop in Amerikaans walnoot of Europees
eikenhout. Prijs: € 240.
www.spell-online.com

het huis van sjoerd landman

‘Geen groter feest dan eigen huis
Elk gebouw wordt getekend,
ontworpen zo u wilt. Maar hoe
wonen die ontwerpers zelf?
Deze week een blik in het huis
van Sjoerd Landman, medeontwerper van ‘de Schoen’, het
hoofdkantoor van ING.
tekst ANNEMIEK VERBEEK
foto DINGENA MOL

A

ls zoon van een directeur
van een landbouwcoöperatie speelde hij tijdens
zijn jeugd in Emmeloord
tussen de machines, die
gebruikt werden om bijvoorbeeld het
graan te dorsen en te schonen. “De
fantastische geheimzinnige vormen
van deze machines prikkelden mijn
fantasie,” zegt Sjoerd Landman in de
woonkeuken van het door hem zelf
ontworpen herenhuis op Steigereiland op IJburg.
Die voorkeur voor een rauwe, industriële sfeer is gebleven. Eerder woonde hij samen met zijn vrouw, modeontwerpster Sinette Hesselink, in een

oude fabriek en een school. Tot de
kans zich voordeed om het helemaal
zelf te doen, van A tot Z een huis zelf
ontwerpen, bouwen en inrichten.
“Dat is voor een architect natuurlijk
het mooiste: geen groter feest dan je
eigen huis ontwerpen. Het gaat een
stap verder dan alleen inrichten, wat
toch meestal de enige mogelijkheid is
om van je huis echt een eigen thuis te
maken. Nu konden we het huis ontwerpen naar ons leven, ons dagelijks
ritme in de plattegrond verwerken.”
Het zelf bouwen beviel zo goed, dat
het echtpaar vorige week een optie
heeft genomen op een kavel op Zeeburgereiland, een paar honderd me-

Sjoerd Landman: ‘We nemen het voor lief, al die prachtige panden om ons heen, maar als het goed is, denkt een architect na over het hoe en waarom van elke stap.’

ter verderop. Er is twijfel, want hun
huidige buurt is af en daar wordt het
weer pionieren.
Als architect ontwerpt Landman de
laatste jaren regelmatig voor anderen

Sjoerd Landman (1963, Emmeloord)
1989: afgestudeerd aan de
Kunstacademie Enschede
1998: diploma (cum laude) aan de
Academie van Bouwkunst
Amsterdam
2005: oprichting eigen bureau
Architoop
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Vogeltuinhuis
Natuurlijk is er geen enkele reden waarom de vorm van
een vogelhuisje exclusief voor nestkastjes zou moeten zijn. En dus bedacht ontwerper Herman Lankwarden uit Weesp een tuinhuis in de vorm van een
vogelhuisje. Birdie heet het ontwerp, dat in Nederland
wordt geproduceerd. Door de vorm kan er verrassend
veel in, van tuingereedschap tot barbecue. Ook leuk als
speelhuisje voor de kinderen. Prijs: vanaf € 6695.
www.birdietuinhuisje.nl

ontwerpen’
die zelf hun droomhuis willen verwezenlijken. Zo hangt er boven zijn bureau een meters brede poster met een
artist impression van een waterwoning, geschikt voor de waterkavels
die binnenkort aan de andere kant
van de IJburglaan vrijkomen.
Dat het een heel gepuzzel is om een
slim ontwerp te maken, blijkt uit de
verschillende kartonnen maquettes
die Landman maakte van het trappenhuis in zijn eigen huis. Hij haalt
ze tevoorschijn uit de kast op zijn
kantoor en zet ze voorzichtig neer.
Omdat zowel hij als zijn vrouw kantoor en atelier aan huis hebben, was
het de kunst zakelijk en privé (ze hebben een zoon van vijf) natuurlijk in
elkaar te laten overvloeien, zonder
dat de functies daar onderling voor
moesten inboeten. “Het trappenhuis
domineert een huis,” verklaart Landman het wikken en wegen. “Moest
het links, in het midden of rechts komen, of in het midden verspringen?”
Het werd het laatste, met een scherpe hoek op de eerste verdieping, waar
Landmans kantoor zit. Zo draaien bezoekers en klanten direct zijn kantoor
in, zonder zicht te hebben op de verdieping hoger, waar het woongedeelte begint. “Op deze manier kunnen
we boven ongehinderd wonen, zonder dat onze klanten daar een glimp
van opvangen.”
Van alle opvallende gevels in de Jan
Olphert Vaillantlaan springt die van
Landman eruit. Voor de gevel koos hij
leisteen, een materiaal dat vaak als
dakpan wordt gebruikt. “We zochten
naar iets tijdloos dat onderhoudsvrij
was, deze steen uit Zuid-Afrika voldeed daaraan.”
Het resultaat heeft wat weg van een
schubbenhuid van een prehistorisch
dier. Door de leien over elkaar heen te
leggen, kreeg de wand een dynamische, bijna levende uitstraling. De
kleur van de leistenen, zo vertelt
Landman, verschilt per dag en met
het weer. “Als het geregend heeft, is
het een bijna antracietkleurige, homogene gevel. Met zon krijgt het verschillende kleuraccenten, prachtig.”
Verder koos Landman ook voor sobere en onderhoudsvrije materialen
als aluminium kozijnen, betonnen
trappen en schone betonplaten tegen
het plafond (“Waarom zou je iets glad
stuken dat van zichzelf al prachtig
is?”). Het contrast van het rauwe materiaal met de witte muren doet zijn
werk, geeft de ruimte industrieel cachet. Verder weinig poespas, witte
muren en hoge, ruime kamers waarin
gewerkt kan worden. De bovenste
twee lagen zijn om te wonen, met bovenin – bij het dakterras – de enorme
woonkeuken.
In zijn ontwerpen probeert Land-
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Tjep wil nu ook de
huiskamer veroveren
Voor designliefhebbers is IJburg dit weekeinde dé
hotspot. Daar vindt tot en met zondag het door Elle
georganiseerde Inside Design plaats. Ontwerper
Frank Tjepkema presenteert er zijn nieuwe webshop.
CAROLINE ABCOUWER

man inzichtelijk te maken waarom hij
bepaalde keuzes maakt.
Te vaak, is zijn overtuiging, vergeten mensen dat er wel degelijk een
idee achter een gebouw zit. “We nemen het voor lief, al die prachtige
panden om ons heen, maar als het
goed is, denkt een architect na over
het hoe en waarom van elke stap. De
ruimtes waarin we wonen en werken
beïnvloeden niet alleen onze cultuur
en daarmee de geschiedenis, maar
ook onze persoonlijke stemming en
zelfs ons gedrag.”
Landman studeerde – cum laude –
af aan de Academie van Bouwkunst
in Amsterdam, maar begon op de
kunstacademie, waar hij ruimtelijke
beleving onderzocht door gedichten
van Slauerhoff te vertalen in kleine

‘Ons dagelijks
ritme hebben we
in de plattegrond
verwerkt’
experimentele bouwwerken, follies
genaamd. Dat klinkt wat vaag, maar
toch is dit onderzoek nog steeds van
betekenis voor zijn werk. Naast de
functionele en praktische kant van
het bouwen, gaat het immers ook om
beleving van materialen, ruimten en
licht. Landman: “Daar begint de poezie, de kunst van het vak zonder in
nodeloze tierelantijnen te vervallen.
Het is net als met een mooi muziekstuk: daar zit dynamiek, agressie,
rust en spanning in, een mix van ingrediënten waar een verhaal uit ontstaat. Dat kan met architectuur ook,
een spel van licht, compositie, gelaagdheid en vorm creëren dat verwart en prikkelt, dat ‘klopt’ zonder
dat je als toeschouwer meteen doorhebt waarom.”
mooiste gebouw
“ING House (‘de Schoen’) aan de A10,
ontworpen door mijn voormalige
werkgever MVSA. Dit gebouw geeft
een eigentijds antwoord op alle vragen
van de opdrachtgever: landmark, fascinerende plattegronden en energiezuinig.”
blikvanger
“De leistenen gevel van ons huis heeft
een hoog aaibaarheidsgehalte en een
heel natuurlijke uitstraling. Een zesjarig jongetje heeft eens een briefje in de
bus gegooid, waarop stond dat hij ons
huis het mooiste van de straat vond.
Dat vond ik een groot compliment.”

Il Treno: een kruising tussen een kast en een eettafel.

A

ls het om meubelen gaat is
ontwerper Frank Tjepkema
beslist geen onbekende.
Tjepkema Studio’s – opgericht in 2001 en in 2006 omgedoopt
tot Tjep – heeft in en rond Amsterdam heel wat grote projecten op zijn
naam staan. Een beetje Amsterdammer heeft op het Amstelstation, in
restaurant Praq of in de lounge op
Schiphol wel eens in één van zijn
ontwerpen gezeten.
Want als Tjep en zijn team een interieurproject onder handen nemen, ontwerpen ze het liefst alles
zelf: van tafel tot stoel, van bank tot
lamp. Meubelen die tot voor kort
voor die specifieke klant en doorgaans voor de publieke ruimte werden ontworpen.
Daar komt nu verandering in.
Want vanaf maandag wil Tjep ook
de huiskamer veroveren. “We hadden behoefte aan een uitlaatklep.
Normaal gesproken werken we in
opdracht van een klant. Nu zijn we
onze eigen klant, ontwerpen we uitsluitend dingen die we zelf leuk vinden.”
Een half jaar geleden begon Tjep
met een webshop in sieraden. Daar
komen nu dus meubelen bij. Wat
meubelen en sieraden met elkaar te
maken hebben? “Helemaal niets,”

geeft Tjepkema toe. “Maar dat is nu
juist het leuke. Er is geen enkel ander bedrijf dat sieraden, meubelen
en een ontwerpstudio onder één
vlag presenteert. Wij denken dat het
elkaar juist kan versterken. Het is
voor ons prettiger alle energie in één
label te kunnen stoppen. En voor de
klant is het op de site heel eenvoudig om zaken weg te filteren waar
hij niets van of over wil weten.”
Het verraste Tjepkema dat de sieraden via de webshop in een half
jaar hun weg over de hele wereld
vonden. “We hebben klanten in vijftien landen, van Japan tot en met
Zuid-Amerika, Dubai en de Verenigde Staten. Dat zijn toch klanten die
je anders niet bereikt. Voor de meubelen zal het natuurlijk wel anders
liggen. Het is nu eenmaal eenvoudiger een klein pakje met een ketting
te versturen dan een tafel met stoelen.”

‘We hadden
behoefte
aan een
uitlaatklep’

Het streven om traditiegetrouw de
meubelen in Nederland te laten maken, moest Tjep tot Tjepkema’s spijt
laten varen. “We hebben het wel geprobeerd maar dan zou de prijs voor
de consumentenmarkt echt te hoog
worden.”
Nu worden de meubelen in OostEuropa gemaakt. “Maar wat materialen betreft doen we geen enkele
concessie: alle meubelen zijn van
hoogwaardige materialen gemaakt.”
De meubelen hebben onmiskenbaar de typische Tjepsignatuur, een
combinatie van eenvoud met het
onverwachte, het verrassende. Zo is
er Il Treno, een kruising tussen een
kast en een eetkamertafel. “Je eet
dus eigenlijk in de kast. Je moet die
kast zien als een coupé waar je in
klimt, zo’n ouderwetse treincoupé.
Heel romantisch eigenlijk, maar
door de uitvoering weer helemaal
van nu. Al is het wel een heel monumentaal project dat niet iedereen in
zijn huiskamer zal zetten. We hebben ook een set van een eettafel met
bijpassende stoelen en een lamp.
Als je die aanschaft, ben je in één
keer klaar.”
www.insidedesign.nl
www.tjep.com

