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De samenwerking tussen Mikel van Gelderen en Jurjen Zeinstra is 
begonnen in 1990 in de periode dat beiden als redacteur werkzaam 
waren bij het architectuurtijdschrift OASE. Na het winnen van de 
eerste prijs in de Europan-prijsvraag voor jonge architecten met  het 
ontwerp ‘Lege ruimte in hoge dichtheid’ (1996, samen met Ira Ko-
ers) is deze samenwerking structureel geworden en inmiddels zijn 
er vele verschillende projecten ontworpen en gerealiseerd. Zeinstra 
van Gelderen architecten doet uiteenlopende opdrachten op het ge-
bied van architectuur, stedenbouw, openbare ruimte en interieur. Het 
bureau heeft een sterke interesse in het onderzoeken van thema’s 
die op de een of andere manier gerelateerd zijn aan architectuur, 
kunst en samenleving. Vervolgens is er de ambitie de ontwerpen, die 
voortkomen uit dit onderzoek, te realiseren. Hierbij is het schaal-
niveau van minder belang dan de experimentele en onderzoekende 
uitdaging die wij als ontwerpers onszelf stellen. Het Rubberhuis uit 
2010, volledig gegoten uit polyurethaan rubber, is een voorbeeld van 
deze aanpak. 

Introductie
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Binnen de context van het IJdock complex, waarbij de bouwmassa de 
restvorm van een aantal snedes is, hebben we de associaties met een 
schip, een rots of de scherp afgesneden bouwblokken in de traditio-
nele stad laten samensmelten, zonder dat al te impliciete verwijzingen 
optreden. 

IJdock Woongebouw

Project
56 appartamenten en 1010 m2 commerciele ruimten

Opdrachtgever
a.s.r.vastgoedontwikkeling

Ontywerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen

Medewerkers
Peter Nagtzaam, Tjerk Bosker, Angelique Haver

Datum
2013
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Het ontwerp zoekt naar een vormgeving en materialisering die past 
bij de schaal en de locatie.  De appartementen hebben steeds twee 
kanten: een open kant aan het water en een besloten kant aan de 
binnenstraat. Aan de waterkant geven zeven meter brede vouw-
puien de hier gelegen woonruimtes maximaal contact met het IJ: 
niet alleen uitzicht, maar ook wind, geluid en geur. Aan de binnens-
traat is de gevel een optelsom van erkers, balkons, puien, ramen en 
deuren, geïnspireerd op gevels van Indiase woongebouwen met hun 
overvloed aan erkers en balkons. De  luiken kunnen in verschillende 
posities gedraaid worden en zo uitzicht, privacy en zonlichttoetre-
ding reguleren. Evenals de hekken zijn ze opgebouwd uit geperfo-
reerde cognackleurige platen. Zo ontstaat er een sluier die intimiteit 
en beschutting biedt aan de hier gelegen vertrekken. Met uitzonde-
ring van de gevel aan het IJ is het gehele gebouw opgetrokken uit 
een lichtgroene geangobeerde baksteen waarbij een parelmoera-
chtige stof aan het angobe is toegevoegd zodat de steen in de zon 
een gouden glans krijgt. 
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Deze driehoekige kantoortoren, onderdeel van het IJdock-complex, is 
een van de gebouwen die als restvorm overbleven na het snijden van 
zichtlijnen uit een bouwmassa van 180 x 60 x 40 meter. Met twee gevels 
aan het IJ markeert zij, samen met het naastgelegen hotel, de entree 
tot IJdock.

IJdock Kantoren & Waterpolitie

Project
Waterpolitie (KLPD) en verhuurkantoren

Opdrachtgever
a.s.r. vastgoedontwikkeling

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen

Medewerkers
Peter Nagtzaam, Tjerk Bosker, Angelique Haver

Datum
2013
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100m

02. situatie IJdock kantoorgebouw
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Bij het ontwerp van de huisvesting van de Waterpolitie en de ver-
huurkantoren hebben we de loswal, de belangrijkste en meest tot de 
verbeelding sprekende ruimte van de Waterpolitie, een prominente 
plaats gegeven. In de resterende ruimte op de begane grond is een 
logistiek complexe knoop ontstaan, met liften, trappenhuizen en de 
afzonderlijke entrees van de politie en verhuurkantoren. In de en-
treehal van de politie bevindt zich een driehoekig trappenhuis rond 
een vide die de vier verdiepingen van het politiebureau met elkaar 
verbindt. Het repetitieve karakter van de kantoorruimte met haar 
typische binnenwand-stramienen hebben we als uitgangspunt ge-
nomen voor een gevelcompositie van ramen met een verschillende 
breedte. Aan de waterzijde wordt aan deze compositie van ramen 
een tweede onafhankelijke compositie van donkere gladde en lichte-
re ruwe gevelpanelen toegevoegd. Beide composities interfereren 
met elkaar, waardoor een gelaagd beeld ontstaat dat het gebouw op 
de schaal van het IJ en de stad een eigen uitdrukking geeft.
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Bij het ontwerp van de boven elkaar gelegen restaurants Puck en Pip 
zijn we geïnspireerd door de avontuurlijke wijze van koken van de 
eigenaar. Zijn gerechten bestaan uit onverwachte combinaties van 
ingrediënten die samen een nieuwe smaak opleveren, waarin de vers-
chillende bestanddelen zelf niet meer te herkennen zijn maar er iets 
nieuws ontstaat. 

Pip & Puck

Project
Interieur restaurant Puck en Pip

Opdrachtgever
Diederik van Lieshout

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Mark Pimlott

Medewerkers
Jetske van Oosten, Simon Jongma

Datum
2008
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23-8-06

DATUM WIJZ. BLAD:

A3

FASE:
WERKTEKENINGEN

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

MEUBELS PUCK EN PIP

PUCKPIP HOLDING BV

TEK.NR.: zeinstra van gelderen architecten & studio mark pimlott

Oostelijk Handelskade 12 f 1019 BM amsterdam

tel 020 419 6885 post@zeinstravangelderen.nl

SCHAAL:

6-2-07

Kolom in eetzaal

Bestaande kolom

omkleed met drie

lagen gipsplaat 10mm

WBDBO 90 min.

Buigtriplex of buig MDF

10 mm

Mosaic tegelwerk

Hooglans gepolijst RVS

1 mm

MDF ribben tbv 

buigtriplex
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De interieurs van de restaurants wilden we volgens dit principe vor-
mgeven. De afzonderlijke onderdelen en ruimtes hebben niet per se 
eenzelfde stijl, maar verwijzen naar bekende, klassieke elementen 
uit de restaurantcultuur, zonder bewust eclecticistisch te zijn. Met 
het samenvoegen van de verschillende elementen willen we juist 
een eigen uitgesproken atmosfeer creëren.
Puck toont haar eetzaal en keuken middels grote ramen aan de stra-
at. Een sculpturale kolom deelt de eetzaal in, terwijl een gordijn van 
buizen een gesluierd doorzicht biedt naar de wijnbar en de eetka-
mer. Een spiltrap in de spiegelkamer verbindt Puck met Pip. Daar 
drijft op de vloer een vlot met een labyrint van banken en tafels.      
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Het Bushuisje geeft zijn geheim pas in tweede instantie prijs. Je kunt 
er omheen lopen en naar binnen gluren, waarbij de spanning tussen 
openbaar en privé voelbaar blijft.

Bushuis

Project
Bushuis Kenniscampus Ede

Opdrachtgever
Kunstcommissie Ede

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen

Datum
2015
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Inhoud project
Aan de noordkant van de Zandlaan, ter hoogte van de nieuwe 
uitbreiding van de Christelijke Hogeschool Ede, willen we een 
bushuisje realiseren. Het huisje heeft een sterk archaisch 
karakter met een schuin dak, ramen en een deur. Het dak 
kraagt uit en biedt zo een wacht- en schuilplaats, pal voor de 
bestaande bushalte. De reeds aanwezige betonelementen 
worden ter plaatse van het huisje onderbroken en omgezet tot 
aan de voorgevel, waardoor er hier een soort van zitkuil ont-
staat. Door het aanwezig hoogteverschil oogt het huisje vanuit 
het noorden gezien laag, terwijl het aan de straat voldoende 
stahoogte biedt onder het uitkragende dak.

De voorgevel met de voordeur is geheel gesloten op een sleu-
telgat na. Hierbij staat ons het beeld van de mysterieuze kapel 
van Sigurd Lewerentz op de Woodland begraafplaats in Stock-
holm voor ogen: een kapel die de bezoeker slechts door een 
groot sleutelgat in een monumentale deur kan bekijken. Een 
bovenlicht werpt daar een betoverend licht op een altaar. Op 
dezelfde wijze willen wij middels daglicht en het manipuleren 
van het naar binnen kijken de toevallige toeschouwer in een 
lichte verwarring brengen. 
Het huisje wordt volledig uitgevoerd in ‘in situ’ beton en toont, 
enigszins uitvergroot, de profileringen en details die kenmerk-
end zijn voor een traditioneel houten huisje. Zoals de kunste-
naar Rachel Whiteread het interieur van een te slopen huis 
volgoot met beton om een letterlijke contravorm van het inter-
ieur te maken, zo willen wij met het bushuisje een betonnen 
gietsel van een houten huisje maken, waarbij de verschillende 
onderdelen (kozijnen, planken, dakrand en dorpels) uitvergroot 
worden.

Interieur
Vanuit de overdekte ontmoetingsplek voor het Bushuis kan 
je door het sleutelgat in de voordeur van het grijs betonnen 
huisje naar binnen gluren. De opening geeft zicht op het ge-
heimzinnige verlaten interieur. Voor het interieur hebben we 
gezocht naar de ultieme privé sfeer. Deze hebben we gevonden 
in het schilderij van Vincent van Gogh dat hij in 1888 van zijn 
eigen kamertje schilderde, ‘De Slaapkamer’. Met het reproduc-
eren van dit kleurige schilderij ‘zonder licht en schaduw’, in 
een monochroom ruimtelijk interieur in de binnenkant van het 
Bushuis gebeurt er iets interessants. 
In het schilderij is het intieme interieur van de schilder ver-
worden tot een overbekende, haast iconische afbeelding. Wan-
neer deze afbeelding wordt nagebouwd binnen de muren van 
het huisje, en alleen door het raam in dezelfde verhouding als 
het originele schilderij wordt waargenomen zal dit een ervaring 
van herkennen en verwondering teweeg brengen. Verwondering 
vanwege de context, de uitvoering in een materiaal en de tover-
achtige belichting vanuit het daklicht. Het valse perspectief zal 
meewerken aan de magische uitstraling van het beeld.Interieur makette

Sigurd Lewerentz, interieur Kapel van de herrijzenis op begraafplaats Skogskyrkogården Stockholm
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“I have often thought that probably there might be a way found out to 
make an artificial glutinous composition much resembling that excre-
ment out of which the silk worm wire-draws his clew” Robert Hooke, 
1664 

Rubber House

Project
Paviljoen voor Ruhr 2010

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Tjyying Liu

Subsidie
Fonds BKVB

Productie
Anything is Possible

Datum
2010
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Wie het Rubberhuis binnengaat neemt afstand van de buitenwereld 
en komt tot zichzelf. Het introverte karakter van het huis wordt nog 
eens versterkt door de holle akoestiek. De gedeeltelijk translucente 
wanden verlichten overdag de ruimte. 

In tegenstelling tot wat men verwachten zou, speelt massa en 
zwaarte een grote rol bij dit huis. Het is een amberkleurige, re-
chthoekige monoliet (uitwendige maten 1,5 x 1,5 x 2,3 m) waar een 
eivormige holte in uitgespaard is. In een van de wanden is een 
bankje opgenomen, in een andere wand bevind zich een raampje, 
zonder uitzicht. De ingang is niets meer dan een vertikale snede in 
een derde wand. Het gehele huis, inclusief bankje en raamkozijn, is 
vervaardigd uit gietrubber. Momenteel is het Rubberhuis opgeno-
men in de beeldentuin Anningahof te Zwolle
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“Uitgangspunt bij het ontwerp was dat het blok een stedelijk silhouet 
moest krijgen. (..) Het bijzondere van Blok 5 is het monolitische vo-
orkomen, terwijl het ontwerp toch afkomstig is van drie verschillende 
architectenbureaus” Sabine Lebesque 2006

Blok 5 IJburg

Project
56 appartamenten, 2000 m2 commerciële ruimte en parkeergarage
IJburg Amsterdam 

Opdrachtgevers
Waterstad 2 & ING Real Estate

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Ira Koers

Medewerkers
Peter Nagtzaam, Charlotte Kokken, Menno Veldman, Charles Hue-
ber, Laura Stroszeck

Masterplan
Niek van Vught (ELV)

Datum
2006

“Uitgangspunt bij het ontwerp was dat het blok een stedelijk silhouet 
moest krijgen. (..) Het bijzondere van Blok 5 is het monolitische vo-
orkomen, terwijl het ontwerp toch afkomstig is van drie verschillende 
architectenbureaus” Sabine Lebesque 2006

Blok 5 IJburg

Project
56 appartamenten, 2000 m2 commerciële ruimte en parkeergarage
IJburg Amsterdam 

Opdrachtgevers
Waterstad 2 & ING Real Estate

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Ira Koers

Medewerkers
Peter Nagtzaam, Charlotte Kokken, Menno Veldman, Charles Hue-
ber, Laura Stroszeck

Masterplan
Niek van Vught (ELV)

Datum
2006
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Dit grote woongebouw ligt op het nieuw aangelegde Haveneiland. 
Boven een verdiepte parkeergarage bevinden zich winkels en be-
drijven met daarboven woningen in drie tot zes lagen. Deze zijn 
gegroepeerd rond collectieve daktuinen, die gekaderd uitzicht 
bieden op de omgeving. Het gehele blok is, onafhankelijk van de 
massavorm, versneden tot negen stroken die door verschillende 
architecten zijn uitgewerkt. 

Om eenheid in deze verscheidenheid aan te brengen is er voor het 
totale blok één baksteen uitgezocht, waarbij iedere architect een 
eigen formaat, metselverband en voeg heeft gekozen. 

Wij hebben onze drie stroken opgevat als geëxtrudeerde volumes 
die doorlopen van de IJburglaan tot de markt. Een dakkap accen-
tueert dit en verzelfstandigt deze bouwdelen. De schuine daken 
zijn voorzien van keramische leien in de kleur van de baksteen. De 
buitengevels ogen gesloten met kleine ramen naar de straat. In de 
hoven zijn de gevels wit vertind en voorzien van grote openslaande 
deuren en speciaal ontworpen hekjes. 



62



63



64

bouwnr. 71 laag 2      8700 +peil

typology IJburg Blok 5

5m



65

s vm k

s v m k

E
L
V

A
&
G A

&
G

1

A
&
GE

L
V

a b c d

e f g ih

a

bc

d

f

g

h

e

i

25
m

l.2

25m

25
m



6658



6758

“In dit plan wordt de schaal van de individuele woning verbonden met 
de schaal van de stad door de bijzondere wijze waarop eengezinswo-
ningen zijn gecomponeerd tot een stedelijk geheel. Dit vormt zelf 
weer een gebouw met uitgesproken architectonische kwaliteiten” jury 
Europan 1996

Lege Ruimte in Hoge Dichtheid

Project
250 woningen en een supermarkt, Emmen 

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Ira Koers

Prijsvraag
Europan 3, Emmen, 1e prijs

Datum
1996
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In dit ontwerp voor 255 laagbouwwoningen, een supermarkt en een 
parkeergarage is getracht het eigen karakter van het centrum van 
Emmen ten opzichte van de omliggende modernistische wijken te 
versterken door een kunstmatige omkering toe te passen.De lege 
ruimte in de satellietwijken is vervangen door bouwmassa, terwijl 
de objectmatige bebouwing uit deze wijken, nu lege ruimte is, uit-
gespaard in de bouwmassa. Iedere lege ruimte heeft een eigen maat 
en karakter en kan zowel openbaar, collectief als privé zijn. De pla-
ats en grootte van de uitgespaarde ruimten is mede bepaald door 
de bestaande bomen en bebouwing op het terrein. Binnen de res-
terende bouwmassa zijn de woningen opgebouwd uit stroken van 6 
meter diepte. Met een streng ordeningsysteem kunnen rijen wonin-
gen gemaakt worden met een oplopende diepte tot 24 meter. Waar 
deze rijen van genereren.verschillende diepte elkaar raken ontstaan 
knopen, die zich aan het stringente ritmische systeem onttrekken en 
onvoorspelbare woningen vormen.
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Dit woongebouw bevat de allereerste 8 studentenwoningen van Alme-
re. De woningen liggen boven een winkel en worden via een entree aan 
de achterzijde en een stenen daktuin ontsloten.

Windows 80

Project
8 studentenwoningen en een winkel. Almere.

Opdrachtgever
Woningbouwvereniging De Groene Stad, Almere

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Ira Koers

Medewerkers
Peter Nagtzaam, Charlotte Kokken, Menno Veldman, Charles Hue-
ber, Laura Stroszeck

Masterplan
OMA

Datum
2001
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Het project is op te vatten als de eerste stadsvernieuwing van 
Almere. Het stadsbeeld van deze stad wordt sterk bepaald door de 
woningbouw uit de tachtiger jaren: een bakstenen massa waarin 
schaamteloos en onbevangen een onuitputtelijke verscheidenheid 
aan erkers, balkons, ramen, toegangen, suskasten, puien, loggia’s 
en portieken is aangebracht. Het ontwerp voor studentenwoningen 
boven een winkel voegt zich op subtiele wijze in dit stadsbeeld door 
te refereren naar de architectuur  van de tachtiger jaren, zonder een 
letterlijke, ‘historiserende’ kopie te maken. Materialen en kleuren 
beperken zich tot grijstinten waardoor de vele verschillen samenge-
bonden worden.   
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Tuimelhuis
Tegenover de dynamiek van de tuin staat het statische en verankerde 
huis. Een tuinhuis zou dan ook in plaats van een kopie van dit statis-
che huis een verplaatsbaar tuinmeubel moeten zijn.

Project
Multifunctioneel tuinhuis

Opdrachtgever
SFB Amsterdam

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Ira Koers

Mederwerker
Simon Jongma

Datum
1998

Subsidie
Stimuleringsfonds voor Architectuur
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Het  tuimelhuis is een tuinhuis dat zes verschillende ruimtelijke ge-
daantes kan aannemen, simpelweg door het huis te kantelen. Hier-
door  worden vertrouwde begrippen als vloer, wand en dak letterlijk 
op hun kop gezet. In elke positie heeft het tuimelhuis een toegangs-
deur. Deze deur kan na het kantelen een raam, daklicht, vloerluik, 
tafel of sofa worden. Het tuimelhuis is op verschillende plekken in 
binnen- en buitenland tentoongesteld.
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Collectief Woonhuis
Dit woongebouw bevat 36 verschillende woningen die met elkaar één 
geheel vormen. Het gebouw wordt geheel omhuld door metselwerk 
waarin openingen gemaakt zijn die een specifieke ordening kennen en 
de gevels een eigen verhaal laten vertellen

Project
36 appartementen De Aker Amsterdam

Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Het Oosten, Amsterdam

Ontwerp
Mikel van Gelderen

Medewerkers
Ruud Visser, Leonieke Hornsveld, Bjorn Scharwei

Datum
2001
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Het Collectief Huis, gelegen in de uitbreidingswijk De Aker in Ams-
terdam-West, bevat 36 woningen die allemaal verschillen, maar met 
elkaar toch een geheel vormen. Alle onderdelen hebben, net als het 
geheel, hun eigen ordening. Vanuit de symmetrie-as van het gebouw 
worden de woningen ontsloten door twee corridors. Op de begane 
grond begint een brede, door kolommen geflankeerde lage corridor, 
die in een trap die naar het water loopt en op de tweede verdieping 
voert een smalle en hoge corridor naar een daktuin met een peren-
boom. De corridors lopen langs, door, onder en boven de woningen. 
Het hele gebouw wordt omhuld door metselwerk waarin openingen 
gemaakt zijn. Deze zijn omlijsd met witte raamkozijnen en hebben 
hun eigen ordening waarmee ze de gevels een eigen verhaal laten 
vertellen. 
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Brede Tuin
Pestalozzi: “Students observe first all of the objects in the classroom, 
observing and naming everything. When this is exhausted, they are 
taken into the garden, into the fields, and woods – where they are led to 
notice objects in greater detail”

Project
Brede school, Almere Haven

Opdrachtgever
Stichting Mevrouw Meijer

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen

Medewerkers
Txell Blanco Díaz

Datum
2011

Subsidie
Stimuleringsfonds voor Architectuur
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De school is samen met kinderopvang, sportvelden, buurthuis, 
schooltuin en sporthal opgenomen in een Brede Tuin. Lokalen zijn 
geschakeld tot paviljoens die zodanig langs een spiraalvormig 
schelpenpad liggen dat de jongste kinderen het meest beschermd 
in het centrum zijn. Ook de andere onderdelen liggen als pavil-
joens in de tuin waardoor de buitenruimte essentieel wordt. De 
tuin versterkt het onderwijs en biedt een rijkdom aan ruimtelijke, 
fysieke en zintuiglijke ervaringen. Zo oogsten kinderen groente in 
de schooltuin en maken een soep in de keuken van het buurthuis. 
Het ontwerp is geïnspireerd op de Hollandse tuin en verbeeldt een 
productielandschap, waar de sporen van de akkers, groentebedden 
en boomgaarden bijeenkomen. Het is een boerderij met planten en 
dieren, met schuren, hokken, hekken, hagen en een sloot die de tuin 
omgeeft. De Brede Tuin biedt ook aan volwassenen een veelheid 
aan ervaringen. Zonlicht, schaduw, verschillende beelden, geuren, 
geluiden en tactiele ervaringen zijn daarbij belangrijk. Als hier de 
school opgaat in een groter geheel is dat geen verlies, maar juist 
een ongekende verrijking.  
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Toneeldecors
Deze decors zijn op te vatten als installaties die niet alleen de han-
delingen en bewegingen van de speler(s) positioneren maar ook een 
eigen beeldende en ruimtelijke interpretatie geven van het toneelstuk. 

Ontwerp
Mikel van Gelderen

Regiseur
Tjyying Liu

Datum
1998-2010
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MIR-61 over hersenspinsels van een kosmonaut. Als decor een gro-
te mobile met draaiende bollen.

City of Angels over realiteit en fictie. Als decor een doos die 
verandert van kamer in buitenhuis, kantoor, straat of filmscherm.

Spuitje! over het euthaniseren van dieren. Het decor is vormgege-
ven als abattoir, gebouwd op locatie rondom een oude slachtsteen 
voor paarden.

Don Giovanni of de vergeven zondaar met de hoofdrolspeler ge-
vangen in zijn libido. Het decor bakent een kamer af via gordijnen, 
gemaakt van opgehangen antieke Chinese fallussen.
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Huize Steenwijk
“Want zoals de heilige Bernardus zei, moet de verzameling mensen 
die het klooster is, zich opsluiten achter een muur, het symbool van 
hun monastieke professie. Een muur die in het hart van de open bos-
plek een tweede omheining vormt, die nog ondoordringbaarder is dan 
de gordel van bos en struikgewas en een heiliger, minder ver van God 
verwijderd oord omgrenst waar de op volmaaktheid gerichte gemeens-
chap zich komt terugtrekken.” Georges Duby, 1989

Project
Transformatie klooster in spiritueel  centrum Vught 

Opdrachtgever
Fraters van Tilburg

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen, Ira Koers

Medewerkers
Maarten Emmelkamp, Joost Kolk

Datum
1998
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In een leegstaand kloostercomplex te Vught werd ons gevraagd een 
spiritueel centrum met 50 kamers en verschillende congresfuncties 
onder te brengen. Deze transformatie is in het ontwerp aangegrepen 
om het hele landgoed een nieuwe betekenis te geven en het nieuwe 
centrum te verbinden met de traditie van de kloosterbouw. We doen 
een aantal essentiële ingrepen om aan deze nieuwe identiteit ges-
talte te geven. Het oude kloostergebouw wordt omringd door een 
nieuw gebouwde muur van kamers. Binnen deze muur blijft het oude 
kloostergebouw in zijn geheel bewaard. Het is niet zozeer de archi-
tectonische of nostalgische betekenis van het oude gebouw, die 
aanleiding zijn geweest om het gebouw te handhaven, maar eerder 
het feit dat het gebouw met al z’n uitbreidingen en aanbouwen een 
uitdrukking is van de traditie waarin het nieuwe Huize Steenwijk 
verder groeit. Het oude gebouw hoeft niet langer een monumentali-
teit uit te stralen die het in schaal en architectuur niet waar weet te 
maken: door het te ommuren verandert het exterieur in een interieur.
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Vrijplaats BAD
“The principle aim of BAD is to provide studios, guest studios and 
project spaces for artists. They enable presentations by guests as well 
as organizing and hosting a wide range of activities such as concerts, 
theatre plays, exhibitions and seminars, providing a dynamic,  resour-
ceful and continually evolving environment where creativity is suppor-
ted and networks are cultivated.” www.stichtingbad.nl/about-bad/

Project
Hergebruik schoolgebouw voor Kunstenaarsinitiatief BAD

Opdrachtgever
Stichting BAD en Woningbouwvereniging Vestia.

Ontwerp
Jurjen Zeinstra, Mikel van Gelderen

Medewerker
Tom van der Putte

Datum
2010
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Het plan wil een oud schoolgebouw als woon-werkruimte voor kuns-
tenaars behouden. We zien gebouw en tuin als vrijplaats met een 
variatie aan binnen- en buitenruimtes. Een duurzame verbouwing 
moet dit versterken middels een reeks kleine ingrepen.
Binnen de structuur van de bestaande lokalen kan het gevraag-
de programma eenvoudig gerealiseerd worden. Sloop van enkele 
wanden in de entreehal versterkt het publieke karakter van deze 
ruimte als informele ontmoetingsruimte. Logeerkamers krijgen een 
specifiek interieur en maken iets van de ingrepen zichtbaar door de 
badkamers aan de gevel. Zonneboilers, zonnecellen, een houtpe-
lletketel, een warmtekrachtkoppelingsinstallatie maken het pand 
zelfvoorzienend. Om de woonlasten laag te houden zal naast BAD 
nieuwbouw komen met kleinschalige werkruimtes en een biologisch 
restaurant.    
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Zeinstra van Gelderen architecten
Oostelijke Handelskade 12F
1019BM Amsterdam Países Bajos
0031 20 419 68 85
www.zeinstravangelderen.nl
post@zeinstravangelderen.nl


