
‘Door de speelse indeling met verschillende 
volumes heb steeds andere doorkijkjes,’ zegt 
bewoner Fokke van Dijk, die samen met zijn partner 
Jessica Tjon Atsoi BuroSAI vormt en het interieur 
ontwierp. De houten volumes zijn gemaakt van 
berkenmultiplex. De Suita Sofa is een ontwerp van 
Antonio Citterio voor Vitra, het kleed van Patricia 
Urquiola voor Moroso. De glazen tafel is een erfstuk 
uit de jaren zestig, het kinderbureau is vintage, 
leeslamp Ypperlig van Ikea.

Een grote open woonruimte heeft zo zijn charmes, maar Fokke van 
Dijk en Jessica Tjon Atsoi wilden liever een huis waar veel valt te 

ontdekken. Ze bedachten een unieke indeling voor hun cascopand. 
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De woonkamer bevindt zich aan de straatzijde, waar overvloedig licht binnen-

stroomt en tegelijkertijd een intieme leeshoek kon worden gemaakt met  
de vintage Pastoe-kast uit het huis van Fokkes grootouders. Vloerkleed van 

Scholten & Baijings voor Hay, bijzettafel van Ikea, gordijnen van Evert Groot.
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Fokke en Jessica kozen ervoor het ruwe beton in het zicht te houden. Ramen in de hangende slaapkamers bieden zicht op de leefruimte. De zwarte fauteuil met 
kussen en draadtafel komen van Pols Potten, schommelstoel RAR van Eames is vintage, de lamp is een erfstuk.

‘Dankzij de indeling hebben we continu grappige ontmoetingen met elkaar’
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Bovenop het functionele 
middenblok met kasten en 
toilet ligt de overloop van 
staal en gekleurd glas naar de 
slaapkamers en de badkamer. 
Die laatste is via een brug te 
bereiken. RECHTS De eettafel, 
een oude kantoortafel, staat 
aan de tuinkant, waar de 
planten profiteren van het 
zonlicht. Eetkamerstoel 
Copenhagen van de broers 
Bouroullec voor Hay, lamp 
Glo-Ball van Jasper Morrison 
voor Flos.

I 78EH



De door Boekel Tuinen aangelegde grindtuin vergt weinig onderhoud en heeft een ruim houten vlonderterras en lange tafel, 
ontworpen door Fokke en Jessica.

›
Tot ze hun eerste kind verwachtten, huurden Fokke 
van Dijk en Jessica Tjon Atsoi jaren met veel plezier 

een huis in in Amsterdam. Hetzelfde aantal vierkante 
meter kopen voor een twee keer zo hoge hypotheek, 
vonden ze tot dan toe geen goed idee. Toen in 2013 de 
woningmarkt nog niet was hersteld en ze op papier 
een loft konden kopen, werd het interessant. Ze deden 
dat volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO), waarbij de toekomstige bewoners zelf het 
ontwerp en de realisatie van een cascopand oppakken 
en het gezamenlijke deel wordt uitgewerkt door een 
overkoepelend architectenbureau, in dit geval Marc 
Koehler. Dit gaf architect Fokke en stedebouwkundige 
Jessica, die samen BuroSAI runnen, het vertrouwen 
dat het goed zou komen met de bouw. 

HANGENDE SLAAPKAMERS
Een nieuwbouwloft van zeventien meter diep, 
zesenhalve meter breed en vijf meter hoog houden 
zoals hij is – volledig open – is natuurlijk spectaculair. 
Het levert echter geen gezinshuis op. Met z’n allen 
eten, werken, spelen en slapen in dezelfde ruimte 
bevordert de harmonie niet bepaald. Om die reden 
zochten Fokke en Jessica, die zelf het interieur 
ontwierpen, naar mogelijkheden om de ruimtelijk-
heid te blijven ervaren en tegelijkertijd toch intieme 
hoekjes te creëren. Fokke: ‘In een open loft overzie je 
in een oogopslag de hele ruimte; wij wilden een huis 
waar nog wat te ontdekken valt als je erdoorheen 
loopt.’ Zodoende kozen ze voor slaapkamers die om 
en om zijn opgehangen. De volumes hebben een 
raam dat zicht biedt op de leefruimte en hangen 
bewust laag, waardoor je beneden het hoog-laageffect 
goed ervaart. In het midden van de benedenverdieping 
zit een langwerpig centraal blok met kasten, toilet en 
washok. Op dit volume ligt de overloop van de eerste 
verdieping, vanwaaruit je links en 
rechts de slaapkamers inloopt. Het 
kastenblok is bewust los gehouden 
van de slaapkamers, zodat je 
ertussendoor kunt kijken. Fokke: 
‘Zo hebben we een huis met allemaal 
doorkijkjes en inkijkjes gekregen. 
Daardoor hebben we continu 
grappige ontmoetingen met elkaar 
en hebben we het open gevoel van 
de loft behouden.’ 
De tuin was leidend voor de locatie 
van de keuken. Fokke: ‘Het feit dat 
we een tuin hebben was bepalend 
voor de indeling van het huis. Als  
je graag buiten eet, wil je vanzelf-

sprekend de keuken dichtbij hebben.’ Vanuit de tuin 
gezien ontstond er een tweedeling in de ruimte 
dankzij het langwerpige middenblok. Fokke: ‘De 
indeling doet denken aan een typisch jarentwintig
huis, met een brede voor- en achterkamer en een 
smal gedeelte ernaast met keuken, toilet en 
studiehoek.’ Dankzij de vorm van het volume 
ontstond een L-vormige leefruimte, waarvan het 
breedste stuk de zithoek werd.

HET GEHEIM ZIT VANBINNEN
Voor de slaapvolumes, die vanbinnen heel sfeervol zijn, 
zochten de twee naar materialen die de buitenkant niet 
al te clean zouden maken. Fokke: ‘Het berkenmultiplex 
heeft een mooie tekening, net als het marmer dat we in 
de wc hebben gebruikt en het oorspronkelijke beton 
heeft ook veel structuur. Omdat we enkel hout en beton 
wat te summier vonden, hebben we een derde materiaal 
toegevoegd: staal.’ In de kamers van hun twee dochters 
lieten ze het berkenmultiplex terugkomen in interieur-
elementen als de kasten, bedden en bureaus. Fokke: 
‘Daardoor komt de strakke vorm ineens tot leven. Ik 
vergelijk het met een ruwe amethist, zo’n holle geode. 
Vanbuiten lijkt de steen strak en donker, binnenin zie je 
rijke vormen en kleuren. Dat soort verrassingen maakt 
een huis interessant.’ Vanuit de gang gezien liggen de 
slaapkamers en de badkamer hoger. Daarom ontwierp 
het stel een loopbrug naar de badkamer. Deze bevindt 
zich in een ruimte die normaliter bij de liftschacht van 
het gebouw zou horen, maar door Koehler bij het huis 
werd getrokken. 

OP ZOEK NAAR DE BESTE STOEL
‘Het interieur is nog ontwikkeling,’ zeggen Fokke en 
Jessica. ‘Onze aanpak is om langzaamaan de meubels 
uit onze studietijd te vervangen door wat we 

werkelijk mooi vinden. De Pastoe-kast 
en de glazen salontafel uit de jaren 
zestig heb ik geërfd van mijn opa en 
oma.’ Dat alle details in de loft uniek 
zijn, over elke hoek is nagedacht en dat 
niets standaard uit de winkel komt, is 
geen sinecure geweest. Maar het was 
het dubbel en dwars waard, vindt 
Fokke: ‘Een project waar je drie jaar 
lang mee bezig bent geweest, en dat je 
helemaal naar je eigen hand hebt 
kunnen zetten, daar geniet je natuurlijk 
ongelooflijk van. Alleen het licht al dat 
door de ramen de kamer instroomt, 
maakt ons allemaal vrolijk.’
burosai.nl

‘Dat we een tuin 
hebben, was 

bepalend voor  
de indeling. In geval 

van buiten eten  
wil je daar de 

keuken dichtbij’
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De ingenieuze details van het huis onthullen zich gaandeweg. De wand langs de trap vormt aan de andere kant een rij keukenkasten, de glazen uitkijkpost (links) is 
een extraatje dat aan een van de slaapkamers hangt. Overal is hetzelfde berken multiplex gebruikt.
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‘We vonden hout en beton als materialen te summier 
en hebben daarom zwart staal toegevoegd’
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Aan het eind van de overloop, boven de woonkamer, is de ouderslaapkamer. De sobere sfeer krijgt tegenwicht van 
de gul gedrapeerde gordijnen van Evert Groot. Dekbedhoes van Royal Textile, kussens van Pols Potten.
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De badkamer, te bereiken via een loopbrug, heeft 
een zelfontworpen trogwastafel van carraramarmer. 
RECHTS Ook de douche is betegeld met marmer, 
hier cordoba in de kleur rain grey (Michel Oprey & 
Beisterveld). Rechts een zelfontworpen kast van 
essenhout met berken, kranen en douche van  
B Dutch, kruk van Pols Potten.
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