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In onze maatschappij die wordt gekenmerkt door tal van 
regels en reguleringen, zoeken velen naar manieren om hun 
individualiteit tot uitdrukking te brengen. De commercie 
speelt hierop handig in met alle mogelijke concepten, varië-
rend van exclusieve maatoplossingen tot ‘Mass customisati-
on’. Ook in de woningbouw is dit het geval. Bij de aanleg van 
woonomgevingen proberen ontwikkelaars meer naar de klan-
ten te luisteren. Hierbij voldoen de klassieke Nederlandse 
woningbouwtypologieën niet meer. In het meest gunstige 
geval worden deze op hedendaagse wijze geïnterpreteerd. 
Het zelf bouwen van een woning door particulieren wint ech-
ter sterk aan populariteit. 
Na het falen van de Vinex-generatie wordt naar alternatieve 
oplossingen gezocht om het ‘jonge kapitaal’ (een dubbel 
inkomen, twee kinderen, een Volvo en een Labrador) aan de 
stad te binden. In navolging van de Amsterdamse stadswijk 
Borneo-Sporenburg vindt de particuliere woningbouw tegen-
woordig steeds vaker plaats in een hoogstedelijke context. 

Zeeën van 
vrijheid

P O D I U M

1  Het interieur van het huis V23K16 bestaat uit twee delen. Dit komt in de  

buitengevel tot uitdrukking.  

2 en 3  Achter de wand van geperforeerde staalplaat gaat een ‘servicekast’ schuil.  

Deze herbergt alle doorgangen, de badkamers, de keuken en de installaties.

4  Doorsnede 

Ralf Pasel en Frederik Künzel

Voorbeelden hiervan zijn Roombeek in Enschede en Nieuw 
Leyden in het centrum van Leiden. 
Omdat land en ruimte schaars zijn in het dichtbevolkte 
Nederland, is het niet verrassend dat vooral ingesloten braak-
liggende stukken stad, zoals voormalige spoorzones, haven-
gebieden of oude industrieterreinen, door hun centrale lig-
ging buitengewoon geschikt zijn om door middel van een 
woonbestemming weer te worden geopend voor de stad. 
Hierdoor wordt niet alleen voorzien in een groeiende, stedelij-
ke woonbehoefte, ook ontstaan er nieuwe kansen voor de 
stad. Doordat nieuwe verbindingen moeten worden gemaakt, 
kunnen voorheen afgescheiden stadsdelen ineens weer bij 
het binnenstedelijke leven worden betrokken.

Vrijheid en rust
Het project Nieuw Leyden is bij uitstek een voorbeeld van 
een dergelijke ontwikkeling. Op dit voormalige slachthuister-
rein langs de Maresingel wordt op een tot nu toe ongekende 

schaal binnenstedelijk particuliere woningbouw gepleegd. 
Het stedebouwkundig plan van MVRDV richt zich naast hoog-
bouw en sociale woningbouw vooral op vrij uit te geven 
kavels onder het motto ‘low rise - high density’.
Op een rigide stramien worden in blokken achttien huizen 
naast elkaar en rug aan rug bovenop een parkeergarage 
gebouwd. Binnen een vaste bouwenveloppe kunnen particu-
liere opdrachtgevers zich bijna alles veroorloven. Door zo 
weinig mogelijk eisen te stellen aan de vorm en de materiali-
satie van de gebouwen is een enorme variatie aan architec-
tuur en typologieën ontstaan. Een goede balans tussen  
maximale vrijheid en rustpunten was het uitgangspunt van  
de stedebouwkundigen. Om dit te bewerkstelligen worden 
de blokken met vrije kavels afgewisseld met blokken huur-
woningen. Ons bureau, pasel.kuenzel architects, realiseert in 
deze context elf zeer verschillende particuliere woonhuizen. In 
directe en intensieve dialoog met de opdrachtgevers kwamen 
we tot een architectonische diversiteit die haar oorsprong 
vond in de individuele wensen. Het gesprek ging slechts 
sporadisch over architectuur. Het ging vooral over gewoon-
tes en rituelen, over routines, routes en ‘roots’. 
Vanuit deze dialoog zijn gebouwen ontstaan die door hun 
flexibiliteit en duurzaamheid in staat zijn in te spelen op de 
behoeftes van volgende generaties. Ze vertellen een verhaal 
over het leven in de stad. De drie hieronder beschreven pro-
jecten illustreren dit.

Licht en buitenruimte
Met het woonhuis V23K16 wonnen we in 2004 de prijsvraag 
‘bouw mij!’.In dit binnenstedelijke project dat slechts één bui-
tengevel tot zijn beschikking heeft, staan twee thema’s cen-
traal die in hoge dichtheden altijd moeilijk zijn te realiseren: 
licht en buitenruimtes. 
Om de woonruimtes open te houden en de zon diep naar 
binnen te laten, bestaat het gebouw uit twee delen. Een ‘ser-
vicekast’ herbergt alle doorgangen, de badkamers, de keuken 
en de techniek en een volledig open zone bevat de woon-
ruimtes. 1
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Het ontwerp heeft een duidelijke verticale zonering: de priva-
cy neemt van ‘werken aan de straat’ via ‘wonen op de verdie-
ping’ naar ‘slapen onder het dak’ geleidelijk toe. 
De begane grond en eerste verdieping worden naar de 
straatkant toe één vijf meter hoge ruimte. Een knik in het dak 
verhoogt de slaapverdieping naar de straatkant toe. 
Beide maatregelen zorgen ervoor dat de zon vanuit het wes-
ten diep het gebouw binnenvalt. Ook energietechnisch is  
dit bij dergelijke grote glasoppervlaktes een groot voordeel. 
Overdag kan de warmte in de massieve vloer worden op-
geslagen en ’s nachts weer aan de ruimte worden terugge-
geven. Zo ontstaat op natuurlijke wijze een gebalanceerd  
klimaat.
Een daktuin bekroont het gebouw, waardoor het bebouwde 
oppervlak, terug wordt gegeven aan de (stedelijke) natuur. 
Door de knik in het dak krijgt de woning ondanks de smalle 
straten veel daglicht binnen. Het verhoogt de privacy en is 
opgevat als natuurlijk element, waarbij straat en buurbebou-
wing wijken voor een vrije blik op de Nederlandse luchten.

Strategisch punt
Het woonhuis V23K18 is niet alleen onderdeel van een geve-
lensemble maar tegelijk ook de kop van een stedelijk blok. 
Door zijn strategische ligging tegenover de toekomstige 
hoofdtoegang van de wijk Nieuw Leyden heeft het een 
entreefunctie voor het hele stadsdeel. Het relatief kleine pro-
gramma van dit huis is niet in overeenstemming met deze 
prominente plek binnen het plan.
Pas door het integreren van verschillende omsloten buiten-
ruimtes en het daaraan gekoppelde doorzetten van de gevel 
is het gelukt het gebouw voldoende stevigheid en robuust-
heid te verlenen om de stedebouwkundige ligging te recht-
vaardigen.
Door een patio te situeren tussen woonkamer, slaapvertrek 

en badkamer wordt de eerste verdieping opgerekt tot een 
‘leeflaag’ over de gehele lengte van de kavel. Door middel 
van een vrij schuifbaar gevelelement kan zich de patio volle-
dig aan het publieke leven onttrekken en een afgescheiden 
buitenkamer definiëren. In de winter valt via de patio daglicht 
diep het gebouw in.
Omdat de basistypologie van het stedebouwkundige plan 
niet voorziet in buitenruimtes, is er naast de patio een royale 
daktuin toegepast, waarvan een deel wordt omsloten door 
een maximaal omhooggetrokken gevel. De verdiepingshoog 
doorgezette houten lamellengevel van lariks creëert hier een 
beschermde ‘achtertuin’.

Aansluiting op de context
Het woonhuis V21K01 ligt aan het westelijke uiteinde van de 
wijk Nieuw Leyden en sluit aan op de bestaande bebouwing 
van Leiden Noord, een stadsdeel uit het negentiende eeuw. 
Hierdoor staat het in directe dialoog met de voor deze voor-
malige arbeidersbuurt typische panden.
Het huis is als kop van een open stedelijk blok aan drie kan-
ten vrijstaand. De zinken gevel sluit qua materiaalgebruik aan 
op de architectuur in de omgeving terwijl het qua vorm ermee 
contrasteert.
In het huis verbindt een centrale vide alle verdiepingen. Via 
deze vide en een glazen schuifdak hebben de bewoners 
direct toegang tot het dakterras. De horizontale indeling van 
de gevels weerspiegelt de indeling van het interieur.
Een gesloten verdiepingshoge plint herbergt een royale cen-
trale trapopgang, een slaapkamer, twee badkamers, een 
werkkamer en een gastenverblijf. In tegenstelling tot deze 
introverte laag is de bovenverdieping een open etalage. Deze 
leefruimte zonder binnenwanden is een herinterpretatie van 
de klassieke ‘bel-étage’. Bijna volledig omgeven door glas, 
kijkt men uit over de omgeving.

1  Door alle buitenruimtes bij 

het volume te betrekken, weet 

het woonhuis V23K18 haar 

stedebouwkundig prominente 

plek naar behoren op te vullen. 

2  Zicht vanuit het interieur 

naar het ommuurde dakterras. 

De houten lamellen  

garanderen de privacy van de 

bewoners, terwijl er nog steeds 

voldoende zicht is op de 

omgeving. 

Doorsnede V23K18
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Collectieve zoektocht
Het mag duidelijk zijn dat particulier opdrachtgeverschap 
alleen werkt met kaderscheppende stedebouwkundige uit-
gangspunten en duidelijke afspraken met betrekking tot de 
procesbegeleiding en realisatie van projecten. Zo veronder-
stellen de spelregels van Nieuw Leyden ook het stichten van 
een vereniging van opdrachtgevers. Hierdoor zijn ze als col-
lectief opdrachtgever van de gemeenschappelijke parkeerga-
rage en de hoofddraagconstructie. 
In feite promoveren ze van particuliere opdrachtgevers tot 
professionele opdrachtgevers, in de meeste gevallen zonder 
enige voorkennis. Het grootste struikelblok in het proces is 
het moment waarop de ene individuele uiting op de andere 
botst. Dan staan de bewoners van de nieuwe wijk plotseling 
alleen. Er is geen partij die bemiddelt of de belangen van het 
collectief behartigt. 
Vrijheid staat hoog in het vaandel in de wijk. Individualiteit  
als overheersend criterium is zover doorgevoerd dat de hele 
wijk welstandsvrij is verklaard. Hierdoor onttrekt Nieuw  
Leyden zich aan het ultieme kwalitatieve toetsingscriterium 
waar de Nederlandse architectuur internationaal bekend om 
staat en bewondering om oogst. Het heeft er tenslotte toe 
geleid dat ons land als ‘architectonisch wonderland’ te boek 
staat. 
In onze steden dreigt iedereen het heft in eigen handen te 
mogen nemen, ongeacht het plan, ongeacht de architectoni-
sche kwaliteiten en ongeacht de maatschappelijke gevolgen 
voor het collectief. Dit roept de vraag op wie straks nog 
opkomt voor de maatschappelijke belangen en wat voor ste-
den we overhouden als ‘de individualisten’ de stad weer de 
rug toekeren.

Wil een architect een antwoord hebben op deze nijpende 
vragen, dan moet hij zich niet alleen commiteren aan de  
wensen van de opdrachtgever, maar ook aan de eisen  
vanuit de context. Hierbij zal hij sterk moeten letten op  
duurzaamheid en een toekomstgerichte flexibiliteit moeten 
introduceren. 
Van groot belang is daarbij het evenwicht tussen uitgespro-

kenheid en terughoudendheid, dat aansluit op de heterogene 
omgeving. In de stedelijke ruimte zijn bewuste zoneringen en 
hoogwaardig gedetailleerde overgangen belangrijker dan een 
overvloed aan architectonische elementen en materialen. 
Woonhuizen moeten zo worden vormgegeven dat ze eikpun-
ten vormen in de wijk en ordening scheppen in een zee van 
vrijheid. 

1  Zicht vanuit de transparante 

woonverdieping van het  

huis V21K01 op de arbeiders-

woningen. 

2  Het huis is als kop van een 

open stedelijk blok aan drie 

kanten vrijstaand. Door de  

ligging aan de rand van het 

plan Nieuw Leyden staat het in 

dialoog met de omringende 

bestaande wijk. Door de gevel 

uit te voeren in zink is  

geprobeerd aansluiting te  

vinden bij de materialisatie van 

de voor deze voormalige  

arbeidersbuurt typische  

panden.

3  Het dakterras is  

vormgegeven als extensie  

van de leefruimte

4  Doorsnede
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