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Met de prestigieuze realisatie aan het Hoornse Meer van
het Wall House #2, het villa-ontwerp uit 1973 van John
Hejduk, is de stad Groningen een architectuurmonu-
ment rijker. Otonomo architecten vertaalde het oncon-
ventionele ontwerp van de vorig jaar overleden New
Yorkse architect naar de huidige bouwpraktijk. Voor de
uitvoerders was dit alles behalve een routineklus, eerder
een uitdaging die het uiterste vergde aan vakmanschap
en creativiteit. Centraal in het ontwerp staat een muur
van schoon beton. Naast de symbolische betekenis die
de indrukwekkende schoon-betonmuur in het ontwerp
heeft, was het een knap staaltje stortwerk dat balanceerde
op de grens van wat technisch mogelijk is.

Het villaontwerp uit 1973 maakt deel uit van
een reeks experimentele woontypologische studies.
Het Wall House is de enige villa uit de reeks die ont-
worpen is voor een opdrachtgever (landschapsarchi-
tect Bye) met serieuze plannen voor uitvoering.
Destijds deden de ontwerpen veel stof opwaaien
vanwege het ongewone architectonische en con-
structieve concept. Hejduk probeerde los te komen
van de functionalistische gedachte als uitgangspunt.
Functionele analyses leiden weliswaar tot efficiënte
plattegronden, maar gaan volgens Hejduk voorbij
aan de beleving en de betekenis van architectuur.
Hejduk trekt in zijn villaontwerp de verschillende
woonfuncties weliswaar analytisch uit elkaar, maar
rangschikt de functies op basis van beleving in plaats
van efficiënt gebruik. Het Wall House beeldt als het
ware de cyclus van het leven uit: we gaan voortdu-
rend van het verleden via het heden naar de toe-
komst. In de belevingswereld van Hejduk vormt de
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betonwand in het ontwerp de scheidslijn tussen het
verleden en de toekomst. De sterk uitvergrote muur
moet ons bewustmaken van het kortstondige heden.
Vorm, kleur en materiaalgebruik benadrukken het
karakter van de fases aan weerszijden van de muur.
Kleurloze grijzen, statische geometrische vormen
van cement en beton verbeelden het verleden. De
strakke muur – het heden – is uitgevoerd in eerlijk
schoon beton. Eenmaal de muur gepasseerd beelden
vloeiende, in vrolijke kleuren gepleisterde, vrije
vormen de toekomst uit. De vrije vormen lijken –
gestold in hun beweging – ieder moment te kunnen
veranderen, waarbij de raamkozijnen elastisch mee-
bewegen. 

O r g a n i s a t i e  v a n  d e  p l a t t e g r o n d

Beweging speelt ook een rol in de opzet van de plat-
tegrond, die zich afwikkelt als het scenario van een
spannende film. Een smalle betonnen steektrap leidt
naar een langgerekte gang op de eerste verdieping.
De spaarzaam van daglicht voorziene gang vormt de
inleiding voor de ruimtelijke ervaring van de woon-
vertrekken aan het einde ervan. Maar alvorens de
ruimtelijke vrijheid van de privé-woonvertrekken te
kunnen ervaren, wordt de spanning opgevoerd en
moet de bezoeker eerst de betonmuur passeren via
een nauwe opening. Ten slotte, op de bovenste
(woon)verdieping, ontvouwt zich het weidse pano-
rama van het Groningse landschap via een rondom
doorlopende raamstrook in de gevel. De privéver-
trekken zijn gehuisvest in drie boven elkaar gelegen
verdiepingen, verschillend in vorm en kleur voor
slapen, koken/eten en wonen. Slapen vindt plaats op
de begane grond, koken en eten op de eerste ver-
dieping en het wonen op de tweede verdieping.
Voorzieningen als trappenhuis, badkamer en berging
zijn aan de entreekant van de muur geplaatst, zodat
de bewoner voortdurend geconfronteerd wordt met
de betonwand als hij van het ene naar het andere
vertrek gaat.
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G e s c h i e d e n i s
John Q. Hejduk (1929-2000) maakte deel uit van de
New York Five. Met een aantal gezamenlijke ten-
toonstellingen vanaf 1969 namen Pieter Eisenman,
Michael Graves, Charles Gwathmey, Robert Meier
en John Hejduk stelling tegen het naoorlogse functio-
nalisme. Hejduk is vooral bekend geworden door zijn
reeks woontypologische studies die hij vanaf 1966
maakte. Het Wall House is het enige ontwerp uit de
reeks dat nu dertig jaar na dato wordt uitgevoerd. 
Hejduk was als hoogleraar architectuur vanaf 1964
verbonden aan de prestigieuze Irwin S. Chanin
School of Architecture of het Cooper Union te New
York. 
Het Wall House is gebouwd op initiatief van de
Gemeente Groningen, Wilma BV en Kamminga
Makelaars. Na een eerdere, mislukte poging in 1996
hebben de initiatiefnemers na het overlijden van
Hejduk besloten het project alsnog uit te voeren.
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C o n s t r u c t i e

De constructieve opzet volgt dezelfde benadering als
het architectonisch concept, waarbij ondersteuning
en versterking van de betekenis van het ontwerp
voorop staan, ook als dat ten koste gaat van de prak-
tische uitvoerbaarheid. De betonwand die in het
ontwerp zo’n belangrijke plaats inneemt, staat vol-
ledig op zichzelf. Dit wordt benadrukt door glas-
stroken aan weerszijden ter plaatse van de ontmoe-
ting met andere bouwdelen. De woonunits lijken aan
de betonwand te hangen, maar staan er in werke-
lijkheid los van via een eigen draagconstructie van

staalkolommen volgestort met beton. De boven
elkaar gelegen units zijn uitgevoerd als losse doosjes
met een betonvloer en elk een eigen houten dak.
Voor het extra dak zijn aan de staalkolommen
flenzen gelast die de dakbalken dragen. Ook in de
afwerking zijn de doosjes als zelfstandig behandeld
met verschillend gekleurd stucwerk. Het gevelstuc-
werk is aan de onderkant van de vloer doorgezet.
Dit had tot gevolg dat de onderliggende dakconstruc-
tie zo lang mogelijk moest worden opengehouden
om de stucadoors hun werk te kunnen laten doen.
De dakdekkers hadden minder geluk; zij moesten
hun werk doen in de tussenruimte van 40 cm tussen
dak en vloer. 

P r i m e u r  i n  N e d e r l a n d

Er is zoveel mogelijk getracht het oorspronkelijke
ontwerp te benaderen. Toch zijn er concessies ge-
daan om het ontwerp aan te passen aan de huidige
bouwpraktijk. Zo is het hele ontwerp met een factor
1,2 vergroot om de aansluitdetails tussen de beton-
muur en de andere gebouwdelen goed uitvoerbaar
te maken. De detailtekeningen uit 1976 van Hejduk
zijn aangepast aan het Nederlandse klimaat en de
regelgeving. Over de uitvoering van de betonmuur
was weinig vastgelegd, maar zeker is dat Hejduk een
strakke muur van schoon beton voor ogen had.
Volgens projectarchitect Derk Flikkema was hij
enthousiast over het voornemen de wand in één keer
in het werk te storten. In 1976 was deze optie nau-
welijks haalbaar voor een wand van 13,5 m hoog,
18,5m lang en 45 cm dik, maar ook nu nog was het
een risicovolle en nooit eerder in Nederland uitge-
voerde onderneming.

I n  é é n  k e e r  g o e d

Het besluit de wand in één keer te storten had veel
consequenties voor de uitvoering. Allereerst: het
moet ook in één keer goed, want schoon beton laat
zich nu eenmaal slecht achteraf corrigeren. Een goe-
de voorbereiding, waarbij alle eventuele knelpunten
in kaart worden gebracht, is een eerste vereiste. Naast
de hoge constructieve eisen aan wapening en fun-
dering, vanwege de grote krachten op de wand, moet
ook de bekisting aan hoge sterkte- en stijfheidseisen
voldoen. De gekozen systeembekisting, met ele-
menten van 2,40 x 2,70m2, is verzwaard met ballast
om de windbelasting op te kunnen nemen. Vanwege
de grote wandafmetingen loopt de druk in de kist
hoog op; de stortsnelheid is daarom laag gehouden,
slechts 1m stijgen per uur. Om van grote hoogte te
kunnen storten, zijn korven in de wapening opge-
nomen om de stortslangen te begeleiden. Om ook
de trilnaalden naar beneden te kunnen begeleiden
zijn kokers van wapeningsstaal (42 stuks) aan de
binnenkant van de buitenwapening aangebracht,
zodat ze met name onder in de wand daar verdich-
ten waar dat nodig is. 
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I n  h e t  a v o n t u u r  g e s t o r t

Het verhaal van de betonstort leest als een avontu-
renroman. Het stortschema startte om zes uur in de
ochtend met de aanvoer van een vracht van 10 m3,
gevolgd door elk uur eenzelfde lading, en eindigde
om zeven uur ’s avonds met de laatste vracht. Op de
dag van de stort (28maart) was rekening gehouden
met een temperatuur van 12 – 13 °C, maar de wer-
kelijkheid was wel even anders. Om zes uur in de
ochtend wees de thermometer 2 °C en daalde naar
0 °C. Bij lagere omgevingstemperaturen – wat als
regel ook een lagere betonspecietemperatuur in-
houdt – zal de betonspecie langzamer verharden
en de bekistingsdruk toenemen. Als gevolg van dit
onvoorziene temperatuursaspect is op het laatste
moment de samenstelling van het beton aangepast:
25% van het Hoogovencement A (CEM III) is vervan-
gen door 25% Portland Cement B (CEM I). Na een
succesvol doorlopen stortproces volgde een tweede
spannende periode: het ontkisten na vier tot vijf
dagen verharding.
Dankzij de goede voorbereiding en het consciënti-
eus nakomen van alle afspraken door de betonstort-
ploeg, voldoet tot ieders opluchting en tevredenheid
de wand constructief en esthetisch aan de vooraf
gestelde hoge kwaliteitseisen.

E s t h e t i s c h  u i t e r l i j k

Omdat voor een sys-
teembekisting was
gekozen, ontbrak de
mogelijkheid om de
plaats van de center-
pengaten te beïn-
vloeden. Wel is het
bekistingspatroon
van tevoren uitge-
tekend om van de
zichtbare plaatna-
den een esthetisch
raster te maken. 
Voor de afwerking

van de centerpengaten aan weerszijden van de plaat-
naad is ervoor gekozen telkens het rechtergat onaf-
gewerkt te laten en het linker af te werken met een
grijze kunststof dop.

Hoewel het esthetische uiterlijk van de betonwand
uitgebreid besproken is bij de voorbereidingen, valt
het op dat er tevoren geen discussie was over het wel
of niet toepassen van een vellingkant. Terwijl bij deze
bijzondere wand een strakke haakse hoek voor de
hand ligt, is juist besloten de vellingkant, van stan-
daard 15 x 15mm, in verhouding met de wand naar
30 x 30mm te vergroten. 

S y m b o l i e k  i n  d e t a i l

Op detailniveau valt in het interieur nog iets anders
op. De gedachte waarop het woonconcept is geba-
seerd – het voelbaar passeren van de betonwand –
verwacht je in de details van de doorgangsopening
terug te vinden. Hoewel aan weerszijden van de
betonmuur glasstroken zijn aangebracht, zodat de
wand zichtbaar is, ligt de afwerking in het interieur
keurig in één vlak met het kozijn. Ook in het pla-
fonddetail is de muur als het ware ‘weggedetailleerd’,
want het plafond loopt in één vlak door zonder
sprong ter plaatse van de doorgang. Ongetwijfeld
zijn deze details met de beste bedoelingen tot stand
gekomen en heeft ook de uitvoerder alles netjes afge-
werkt, maar of het ook de bedoeling van Hejduk was,
zullen we hem niet meer kunnen vragen. In het alge-
meen gesteld kan het uiterlijk van details, of het uiter-
lijk van het beton een ontwerpidee versterken, maar
ook verzwakken. Dit klinkt misschien als een open
deur, maar communicatie over de symbolische bete-
kenissen van gekozen materialen of details kan een
hoop misverstanden tussen uitvoerder en ontwerper
voorkomen. ■
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