INTERIEUR #05 Rotterdam
In de woonkamer staat bank Moov, ontworpen door Piero Lissoni voor
Cassina. De bijzettafels en het roze kussen komen van Plek in Rotterdam,
het karpet is een erfstuk van Jenny Eklunds grootvader. LINKS Het voormalige schoolgebouw heeft schitterend hoge schuiframen. ‘Dat overal
licht binnenkomt, vinden we belangrijk.’

Bij
de les
					

Eerst ontwierpen architecten Jenny Eklund en Dominique
ter Beek het casco van dit voormalige schoolgebouw in
Rotterdam-West. Toen pakten ze hun eigen onderkomen in
het complex aan. Het werd licht, open en vooral leefbaar.
PRODUCTIE, STYLING EN TEKST EMMY VAN DANTZIG
FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA
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INTERIEUR
INTERIEUR #05#01 Rotterdam
Aarschot
Vanuit de keuken overzien de bewoners de gehele ruimte. De 320 cm
lange notenhouten eettafel is gemaakt door Unger Berends, stoelen
Mier van Arne Jacobsen voor Fritz Hansen. Het zitgedeelte valt precies onder de entresol die de werkkamer herbergt, de trap ernaartoe
schuilt achter de zelfontworpen kast. Fauteuil Shell is van Hans Wegner,
de leesstoel is de Lamino van Yngve Ekström voor Swedese, een
Zweedse klassieker uit 1956 die Jenny erfde van haar opa.
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De keuken werd naar een ontwerp van de
bewoners gebouwd door Øse-Design, met
een afzuigkap weggewerkt in een gestuukte
ombouw. De kast is net als de tafel van
notenhout, vintage hanglampen Maxi Globe
komen van Raak Amsterdam.
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‘Onze oude meubels verdwenen hier in het niets.
Daarom hebben we de notenhouten kasten laten maken’

Z

Zes bewonersstellen en een gebouw: dat was de
uitgangssituatie toen de gemeente Rotterdam
in 2013 deze school aan een groep particulieren verkocht. Onder hen een architectenpaar,
Jenny Eklund en Dominique ter Beek. Die twee
realiseerden zich dat collectief particulier
opdrachtgeverschap veel tijd en geduld kost,
maar ze hadden goede moed. Met recht, zo
bleek. Jenny: ‘Toen we het gebouw voor het
eerst bezochten, stonden de klaslokalen stampvol oude schoolmeubels. Desondanks zagen we
direct dat twee lokalen tezamen een prachtige
ruimte zouden vormen. Zo kwamen we op
het idee om het horizontaal te verkavelen,
aangezien je dan een soort loftachtige ruimtes
creëert.’ Voordat Jenny en Dominique verder
gingen met het ontwerp van hun eigen appartement, ontwierp het stel op verzoek van de
bewonersgroep het hele casco. Dominique: ‘We
ontwikkelden principes voor het hele complex,
waarbij iedereen een behoorlijke woning met
een goede buitenruimte zou krijgen. Achteraf
is het mooi om te zien hoe verschillend alle
huizen zijn geworden.’

BOOGKOZIJNEN EN LAMBRISERING
Het was nog een hele puzzel om het juiste ontwerp voor de twee op de begane grond gelegen
klaslokalen te vinden. Uitgangspunt voor Jenny
en Dominique was het behoud van de boogkozijnen, de kleine wc-ruimtes en de lambrisering
in de hal. ‘Het karakter van de oude school
moest zoveel mogelijk in stand blijven.’ Toen
het duo na verschillende schetsen op het idee
kwam de keuken helemaal vrij in de ruimte te
plaatsen en het zitgedeelte onder een entresol
te situeren, waardoor die een geborgen sfeer
kreeg, nam het ontwerp vaste vorm aan. ‘De
entresol in de woonkamer, waar onze werkkamer zit, hebben we afgesloten, zodat je boven
echt afgezonderd bent,' vertelt Dominique.
'We hebben de trap naar de entresol achter de
boekenkast verborgen. Dat geeft visueel meer
rust. De entresol is nu als het ware een blok
dat vrij in de ruimte hangt. We hebben drie
van die entresoleilanden gemaakt: het werkgedeelte, het eiland met onze slaapkamers en
een extra ruimte boven de logeerkamer. Zo
hebben we met een minimum aan toevoegingen het maximale uit de ruimte gehaald.’

SAMENHANG EN CONTRAST

LINKS Dominique ter
Beek en Jenny Eklund in
hun loft in de voormalige
school. De lambrisering
van geglazuurde bakstenen behoren tot
de details die ze met
zorg conserveerden.
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Jenny en Dominique kozen ervoor om de keuken deels symmetrisch te maken. De afzuigkap
die aan een van de witgestuukte plafondbalken
hangt, contrasteert met het ruwe betonnen
plafond en is onderdeel van de compositie.
Jenny: ‘We vinden het fijn om richting de woonkamer te koken en we wilden graag helemaal
om het eiland heen kunnen lopen, zodat het
echt onderdeel uitmaakt van de living.’ Lang
dachten ze na over de uitstraling van de tafel.
Uiteindelijk besloten ze om die net als de achterwand van notenhout te laten maken, terwille
van de samenhang. Dominique: ‘We besloten

de eettafel een T-vorm te geven, met het zwaartepunt in het midden en juist de hoeken open.
Vormgeving en materiaal van de eettafel, de
boekenkast en de bank in de hal zijn gelijk.’

PUZZELWERK
Met een vaste looproute in gedachten, waarbij
ze vanuit de slaapkamers boven naar de badkamer beneden lopen en vervolgens via een deur
in de keuken uitkomen, ontwierpen de twee
architecten de rest van het huis. Dominique:
‘De slaapkamers zijn compact gehouden en
hebben overal doorkijkjes, waardoor ze in contact staan met de andere ruimtes. Het was voor
ons belangrijk dat overal licht naar binnen
komt.’ Belangrijk bij het creëren van slaapkamers was de dragende muur tussen de oude
gang en de wc’s. Jenny en Dominique besloten
om openingen in de muur te maken en daar de
slaapplekken te plaatsen, een soort bedstedes.
Het interieur bleef beperkt tot een stoel en een
foto aan de muur; de kledingkast bevindt zich
beneden naast de badkamer. Prachtig detail is
de bakstenen boog bij de kinderkamer.
Zowel Jenny als Dominique geven de voorkeur
aan een leeg interieur. ‘Door een sobere inrichting vestig je de aandacht op de ruimte.’ Het
bureau in de werkkamer, de bank en de Lamino-stoelen namen ze mee uit hun vorige huis,
een klein appartement uit de jaren 50. Jenny:
‘Maar de overige meubels die we meenamen en
hier uitprobeerden, verdwenen in het niets.
Dit huis had echt iets anders nodig. Daarom
hebben we de notenhouten kast ontworpen en
op maat laten maken. Alles staat op de optimale plek, vanaf de bank kijk je zo naar buiten.’

NAAR ELKAAR TOEGEGROEID
Waar Dominique het liefst aan tafel de woonkamer inkijkt, zit Jenny heel graag aan haar
bureau op de entresol. ‘Je zit op een wat intiemere plek, maar tegelijkertijd heb je contact
met het hele huis.’ Grote openslaande deuren
geven toegang tot het voormalige schoolplein,
waarvan de bewoners van de begane grond
ieder een eigen stuk kregen. Alle bewoners zijn
jonge gezinnen met kleine kinderen. Mensen
die van aanpakken weten. Dominique: ‘Het is
voor een deel toeval, en voor een deel een natuurlijk proces van naar elkaar toegroeien.
Stel: we hadden ons niet prettig gevoeld bij
deze mensen, dan zouden we hier waarschijnlijk niet mee door zijn gegaan.’
eklundterbeek.com
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Niets meer aan doen: de oorspronkelijke geglazuurde
bakstenen geven het schoolgebouw warmte en karakter

De horizontale lijn van de oorspronkelijke lambrisering werd doorgetrokken in de douche, wc’s en achter de wastafel. Het nieuwe tegelwerk in antraciet
bestaat uit Winckelmans-tegels. Vrijstaand bad en wastafel van Bdutch, hanglampen Amp Lamp van Normann Copenhagen. RECHTS De hal met een notenhouten bank, ontworpen door de bewoners, en de Transience Mirror van David Derksen en Lex Pott.
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Het bed werd in een alkoof geplaatst om het kleine vloeroppervlak goed te benutten

Het teakhouten bureau, een ontwerp uit de jaren 60 van het Noorse duo Clausen & Maerus voor Eden, was van Dominiques opa. Stoel Mier en de kruk bij de tussenmuur
zijn ontworpen door Arne Jacobsen voor Frits Hanzen. In de uitgespaarde raamopening van waaruit Jenny de benedenverdieping kan overzien, staat een Eames House
Bird voor Vitra. Links een maquette van het huis. RECHTS Beide slaapkamers hebben een eigentijdse bedstee. Fauteuil Lamino van Yngve Ekström voor Swedese.
De kleine teakhouten kast is een erfstuk, de foto is een herinnering aan een reis door China. Plaid van Toarp, kussens van Plek.
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De kinderkamer beslaat maar 7 m², maar heeft een
ruimtebesparende bedstee voor het raam. Wandlamp
AJ van Arne Jacobsen voor Louis Poulsen, stoel Fanett
werd in 1956 ontworpen door Ilmari Tapiovaara voor
Edsbyns Möbelfabrik. Schilderij gemaakt door Jenny's
oma, kussen en plaid van Plek.
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