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Baby Barrel

Draagkachel

Pittige pan

Tim Smit en Erik de Nijs, die samen het designersduo Nieuwe Heren vormen, hadden onder het label New Duivendrecht al de Barrel, een lamp die
doet denken aan een filmspot. Voor wie die lamp
te groot was, is er nu ook een kleinere versie gemaakt. Baby Barrel is gemaakt uit hout, beton en
aluminium en is verkrijgbaar in de kleuren zwart
en blank voor 175 euro.
www.newduivendrecht.nl

Je moet ervan houden, een herfstpicknick in de buitenlucht. Maar koud hoef
je het in elk geval niet te hebben. Met
dank aan de draagbare houtkachel van
De Wiltfang die én warmte geeft én
geschikt is om op te koken. Met
demontabele pijp die in de kachel past.
Prijs: 149 euro.
www.dewiltfang.nl

De modekleuren uit de kledingkast komen
uiteindelijk ook in het interieur terecht. Een
beetje trendy thuiskok zet dus nu een geel
pannetje op het fornuis. Pittig mostergeel,
noemt fabrikant Staub de kleur van de cocottes, want zo heet het pannetje dat in ovale
en ronde vorm verkrijgbaar is. Prijs: vanaf
49,50 euro.
www.staub.fr
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Aan hun lot overlaten
of toch pamperen?
Sommige planten kunnen prima tegen een paar
graden vorst, andere moet je beschermen.
ELBRICH FENNEMA

het huis van bob ronday

‘Je voegt bij een verbouwing niet
Elk gebouw wordt getekend,
ontworpen zo u wilt. Maar hoe
wonen die ontwerpers zelf?
Deze week een blik in het huis
van Bob Ronday.
tekst ANNEMIEK VERBEEK foto DINGENA MOL

H

et overkomt niet veel architecten: de allereerste prijsvraag (meestal uitgeschreven door gemeenten of ontwikkelaars) waaraan je meedoet,
meteen winnen. Bob Ronday was
destijds, we schrijven 2006, net afgestudeerd. De jonge architect had toch
al een vliegende start gemaakt door
na zijn studie meteen een baan te krijgen 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 studievriend en latere compagnon Maxim
Winkelaar. En ze wonnen dus.

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

Bob Ronday (Leiderdorp, 1977)
2003: afstuderen hts Bouwkunde
2006: afstuderen TU Delft
2006: werkzaam bij Hans van Heeswijk 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 bijna magisch licht door de ruimte.’
Mooi gebouw: ‘Net begonnen bij Hans van Heeswijk, werd ik bij het team gevoegd
dat de Hermitage opnieuw ontwierp. Van een hokkerig en somber gebouw dat
volledig in zichzelf was gekeerd, werd het een open, toegankelijk pand.’

te veel toe’
bouwen. Er ontstaat een ‘watergat’.
In dit watergat wordt een los volume
geplaatst, waardoor de restruimte in
deze bak als buitenruimte wordt gebruikt.
Maar zes jaar later is het experimentele ontwerp nog niet gematerialiseerd. De crisis, uiteraard. Als ludieke actie om het project nog een keer
onder de aandacht te brengen, draaiden de architecten de boel eens om:
zij schreven zélf een prijsvraag uit,
verstuurd naar alle gemeenten in Nederland: ‘Wie wint Watergaten?’
Geen énkele gemeente reageerde.
Flauw.
Het wonen op het water is al die tijd
als een rode draad door het werk van
Bob Ronday blijven lopen. Zo is hij op
dit moment verantwoordelijk voor
het ontwerp en de bouw van een volledig nieuw stalen woonschip dat
aan de Groenmarktkade, bij de Rozengracht, komt te liggen. “De welstand 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 waren geschikt om te verbouwen tot woning voor deze ligplaats. Door een
nieuwbouwschip te ontwerpen, met
het uiterlijk van een varend schip,
maar dan zonder motor en aanverwante machinerie, voldoen we aan
de eisen van Welstand. Er komt zelfs
een anker en een roer op, dat puur esthetisch is. Er liggen al iets van tien
van dit soort schepen in de Amsterdamse grachten, en dat zullen er alleen maar meer worden.”
“Het woonoppervlak op dit nieuwe
schip is veel groter en het ziet er natuurlijk ook mooi uit. Het interieur
wordt zeer modern en is van alle gemakken voorzien, zoals een woonkamer, drie slaapkamers, twee badkamers, een open keuken en een bijkeuken. Voor het contrast met de horizontale, langwerpige scheepsvorm is
er een vide gemaakt in de stuurhut
voor meer verticaliteit in het ontwerp.”

E

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

FOTO DINGENA MOL

n zijn eigen huis dan? Dat ligt
niet eens in de buurt van het water. Wel is de getekende droom
al klaar ‘voor over een paar jaar’.
Woonschip, in de Amstel, dat werk.
Maar voorlopig blijven ze waar ze zitten: een eigenhandig opgeknapt jarendertighuis aan de Archimedeslaan in de Watergraafsmeer. Aan de
voorzijde kijkt het jonge gezin – zijn
eerste zoon is net een paar weken geleden geboren – uit op de voor de
buurt kenmerkende brede stoepen,
een smal straatje met voornamelijk
bestemmingsverkeer, een strook
groen en het 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 vermaken voor deze tijd, dat
is mooi. Bijna niemand woont tegenwoordig voor de rest van zijn leven in
hetzelfde huis, dus ik hou, als de
klant dat wil, bij verbouwingen ook
rekening met de toekomstige verkoopbaarheid. Niet té specifiek,
ruimtelijk, neutraal. Allemaal begrippen 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.”

H

et resultaat van deze filosofie
is in zijn huidige woning in elk
geval geslaagd. “De stijl van de
jaren dertig is zo herkenbaar, maar
het mengt toch makkelijk met moderne elementen,” zegt Ronday aan tafel
in de eetkamer, zijn favoriete plek in
het huis. Door de tussenmuur met het
woongedeelte weg te breken, maar de
‘knik’ in de twee muren te behouden,

‘Experimenten
bewaar ik voor
mijn drijvende
watervilla’
zijn de ruimtes met elkaar verbonden
en toch apart. In de kleine woonkamer 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 ingrepen die een groot effect hebben.
Hetzelfde is in de keuken te zien:
doordat de lengte van de ruimte is benadrukt met een werkblad van deur
tot raam, voelt het imposanter dan de
vierkante meters zouden doen vermoeden. Boven is de ‘loze verkeersruimte’ (lees: de gang) zoveel mogelijk ingeperkt door alle deuren te verplaatsen. Het stuk gang naar de
grootste slaapkamer doet ook dienst
als inloopkast.
Ronday werkt vooral voor particulieren, omdat ‘dat degenen zijn die
nog wel blijven verbouwen in deze
stagnerende markt’, maar ook omdat
hij het als zijn missie ziet om de
woonomgeving voor mensen te verbeteren. “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.”

Voorzichtig met die bladeren in de herfst – in principe gaan we die níet wegharken.

N

atuurlijk stellen we het
zo lang mogelijk uit,
maar ergens in de loop
van de herfst breekt het
moment aan dat de zomergarderobe
wordt weggeborgen en de wanten
en mutsen 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 winterdek nodig, welke redden het op eigen 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 planten dat van nature uitstekend zelf
kunnen. Voor veel planten is het in
de herfst vooral belangrijk om de
tuin met rust te laten en je er niet
meer mee te bemoeien. Geen gras
meer maaien bijvoorbeeld, geen
mest meer geven. Geen bladeren
meer wegharken, geen heggen
knippen. Zo krijgen planten de kans
zich in alle rust terug te trekken en
zich ondergronds voor te bereiden
op het koude seizoen.
Planten die van oorsprong een
warmer klimaat zijn gewend dan
het onze, kunnen in de winter wel
wat extra aandacht gebruiken. Een
bananenboom, een olijf, een palm,
citrusfruit: wikkel ze in vliesdoek,
jute of rietmatten zodra er een vorstperiode aankomt. Haal deze be-

scherming er ook weer af als de temperaturen milder worden. Het zou
tragisch zijn als je planten in de
winter bezwijken aan verstikking...
Veel vaste planten met exotische
herkomst zijn gebaat bij een isolatielaagje. Sterven de bovengrondse
delen af, zoals bij nerine of agapanthus, dan is een laagje bladeren
vaak al genoeg. Om grotere planten
of struiken kun je een tentje bouwen van drie of vier stokjes (of stokken), waar je een lap vitrage of jute

Noppenfolie om
de plant is geen
goed idee, om
de pot wel
omheen knutselt. Vervolgens prop
je de ruimte tussen plant en jute vol
met bladafval. Deze vorm van isolatie kun je straffeloos de hele winter
rond je artisjokken, mandarijn of
verveine laten zitten zonder risico’s
op zuurstoftekort of vochtophoping.
Dan zijn er nog de zwakke broeders en zusters die zich in de winter
wel in de grond willen terugtrekken,
maar voor wie het daar toch echt te
nat of te koud is. Dus als je je dah-

lia’s, gladiolen en canna’s volgend
jaar weer terug wilt zien, moet je ze
opgraven, in een doos met turfmolm
of zaagsel leggen en op een vorstvrije, droge plek laten overwinteren.
En dan heb je de nog de iets kwakkeliger soorten, die hulpeloos zijn
overgeleverd aan de goedertierendheid van hun baasjes. Ze hebben
een vorstvrije plek nodig om te overwinteren, maar kunnen zo’n plek
nu eenmaal niet op eigen kracht bereiken. Het is dus aan ons om de
fuchsia’s, begonia’s en pelargoniums naar serre of garage te verplaatsen.
Zelfs planten die van nature de
kou moeiteloos trotseren, kunnen
in de winter 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
dus moeten helpen om de winter
door te komen.
Verplaats ze om te beginnen naar
een beschutte plek: uit de wind,
dicht bij huis, onder een afdakje.
Houd plant én pot warm met één of
andere vorm van isolatie: jute, vliesdoek, rietmatten of speciale overwinteringszakken. Plastic noppenfolie om de plant doen is geen goed
idee, omdat de plant dan niet meer
kan ademen.
Noppenfolie om de pot kan natuurlijk wel. Zorg er wel voor dat water goed weg kan stromen.

