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Jelle de Jong architekten

Hoe breng je
daglicht mooi
binnen?

Jelle de Jong architekten werkt op een geheel
eigen manier, in de luwte van alles, aan een langzamerhand indrukwekkend oeuvre – zo luidde
een collegiale n
 ominatie voor de landelijke Architect van het Jaar Prijs. Hun werk en vakmanschap
verdienen inderdaad meer aandacht. Bouwformatie bezoekt het bureau in het Friese Lemmer en
bespreekt een drietal projecten.

Tekst Kees van der Hoeven | Beeld Arthur Blonk, Thijs Wolzak
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Broerekerk in Bolsward.

Het architectenkantoor is gevestigd aan de Langestreek, een kade

Kees de Haan wist al vroeg dat hij architect wilde worden. ‘Langs het

langs het water in hartje Lemmer. Het toeristische stadje ligt op een

voetbalveld vroeg zijn vader of Kees niet al tijdens zijn schooltijd bij mij

strategische plek in het zuiden van Friesland en biedt voor waterspor-

op kantoor mocht komen snuffelen aan het vak en feitelijk is hij nooit

ters vanaf het IJsselmeer via sluizen toegang tot het Friese Merenge-

meer weggegaan,’ vertelt Jelle. Hij ging studeren in Delft, maar bleef

bied. ‘Ja, we zitten aan een van de drukste vaarroutes van ons land,

aan het bureau verbonden. Ook zijn bouwkundig medewerker Wytze

we noemen het hier de A1 van het Noorden’, stelt Jelle de Jong (61), de

Bouma doorliep de LTS, MTS en HTS en werd na een werkperiode bij

naamgevende architect die me gastvrij ontvangt. Vanuit de vergader-

een gemeente door Jelle in 1998 weer teruggevraagd als partner in

kamer kijk je inderdaad uit op een variëteit aan schepen en jachten;

het bureau. ‘Samen vonden we dat Kees de derde partner zou moeten

niks luwte in Lemmer, het is een gezellige drukte en dat al zo vroeg

zijn, maar wel pas na zijn afstuderen.’ Hij slaagde in 2005 en sinds-

in het seizoen. Eén voor één schuiven ook Jelles beide partners, Wytze

dien leiden ze het bureau samen. Jelle voor contacten en organisatie

Bouma (46) en Kees de Haan (42), aan.

en al schetsend met een grote voorliefde voor monumenten, Kees als
overall-ontwerper en Wytze voor bouwtechniek en begeleiding van

Hoe het begon

de uitvoering. Jelle: ‘Alle ontwerp- en maakbeslissingen nemen we

Jelle de Jong architekten bestaat nu meer dan vijfentwintig jaar

gezamenlijk. Dan gaan we even bij elkaar zitten en omdat we met z’n

en werkt met acht man voornamelijk aan architectuuropgaven in

drieën zijn, komen we daar altijd uit…’

Friesland. Toch krijgt hun werk ook landelijke bekendheid, mede door
publicaties in het Jaarboek Architectuur en nominaties voor de Beste

Van ruïne naar stadsplein

Gebouw van het Jaar Prijs. Maar we beginnen bij het begin, toen Jelle na

Een goed voorbeeld van die werkwijze laat het project voor de Broere-

zijn MTS bouwkunde in de leer ging bij het bureau van een lokale archi-

kerk in Bolsward zien. Die kerk brandde in 1980 af en stond langzaam

tect: ‘Mijn oude baas Kroes had vooral restauratiewerk. Hij heeft me die

een heuse ruïne te worden, nadat al vele architecten zich hadden

eerste jaren kunnen kneden en zo alle facetten van het vak bijgebracht.’

stukgebeten op een hersteloplossing. ‘De nieuwe burgemeester kwam

Een opvolgende periode als bouwkundige bij de Rabobank leidde tot

jaren later op voorspraak van de Rijksdienst Monumentenzorg bij ons

mogelijke overplaatsing naar de Randstad. ‘Dat hoefde ik thuis maar één

terecht en zo kregen wij de opdracht om de overblijfselen van de kerk

keer te vertellen en dat ging dus niet door. Toen ben ik samen met mijn

te behoeden voor verder verval,’ vertelt De Jong trots. Vele mogelijke

vrouw vanuit huis een eigen architectenbureau begonnen.’

oplossingen passeerden binnen het driemanschap de revue, van
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muurafdekkingen met betonstroken tot plaatsing van paraplu-achtige

Respect voor hoofdvorm

constructies erboven.

Kwam dit ontwerp al snel in het Jaarboek terecht, er waren ook vakge-

Kees de Haan vertelt verder: ‘Tot we de ingreep bedachten om het oor-

noten die kritisch reageerden op hun aanpak. Jelle: ‘Hoe kan ik nou nog

spronkelijke tongewelf in de middelste beuk terug te brengen, maar dan

zien dat het een stelpboerderij is?’ vroeg Cor Kalfsbeek – éminence gri-

in glas. Dat gebogen glas konden we weer ophangen aan stalen spanten

se van de noordelijke architecten – zich hardop af tijdens een excursie

in de vorm van de oude kap.’ En zo volgden als vanzelf de stalen dragers

langs elkaars gebouwde werk. ‘Alles is wel mooi afgetimmerd, maar ik

op de zijbeuken met vlakglas daartussen. Wytze Bouma, enthousiast:

kan die hoofdvorm nergens terugzien…’ Kees: ‘Het heeft even geduurd

‘Consequent zo doordenkend, besloten we om de raamgaten slechts met

voordat we een antwoord hadden op Cors wijze commentaar. Terecht

één plaat glas voorlangs af te dekken. Alleen de rijker gedetailleerde

vond hij dat je van de oude stelp toch minstens één keer de volle lengte,

voorgevel hebben we in de bestaande sponningen beglaasd.’

breedte en hoogte zou moeten kunnen ervaren.’ En inderdaad hebben
ze bij hun meest recente boerderijverbouwing een ruimtelijk innova-

Bij mijn bezoek later die dag blijkt het in 2006 uitgevoerde ontwerp

tieve vervolgstap gezet.

van een grote schoonheid te zijn. De ruïnegedachte is consequent om-

Nadat een eerder ontwerp voor de transformatie van de stelpboerderij

armd en de eigentijdse bescherming met warm gebogen, gehard en

in IJlst – ze bedachten een geheel glazen kap, gedekt met geperforeer-

gelaagd glas is prachtig uitgevoerd in samenwerking met Octatube,

de cortenstalen lamellen – vanwege de hoge kosten afviel, gebruikten

met wie ze al eerder een glazen overkapping hadden gemaakt. De

ze de suggestie van Kalfsbeek in hun tweede ontwerp. ‘We hebben

stalen kapspanten geven de kerk tevens zijn prominente rol in het

het programma, ook hier weer woonruimte met slaap-, werk- en

silhouet van de stad weer terug. En de glasgekapte ruimte is een heus

gastenkamers, als een doos-in-doos onder de grote kap gebracht. Met

stadsplein geworden, waar weer markten en andere activiteiten kun-

de extra eigen regel dat die inbouw nergens de gebinten of de kap

nen plaatsvinden. Een monument dat uiterst modern, maar waardig

zou mogen raken.’ Dat uitgangspunt hebben ze inderdaad consequent

is geconserveerd.

volgehouden, hoewel de afstand tussen oud en nieuw soms wat beperkt is uitgevallen. Het prachtig gedoseerde en van boven invallende

Twee grote stelpboerderijen

daglicht komt binnen via een vijf meter lange kapuitsnede (net boven

Staat de kerk ‘per ongeluk’ in het volle daglicht en midden in het stadse

de hoogste binten) als uitzichtsbalkon met twee glazen vloerstroken.

leven, bij de grote boerderijverbouwingen waarmee het bureau veel
ervaring heeft, werkt het precies andersom. Hoe krijg ik genoeg, maar

Taal en architectuur

dan wel mooi daglicht binnen in die grote overkapte stalruimten? In

Het resultaat in IJlst is even overweldigend als vanzelfsprekend: de

hun digitale dossier ‘boerderijen’ is te zien welke oplossingen ze daar

enorme kap is rondom in afwerking en in al zijn dimensies te ervaren,

in de loop der tijd voor bedachten. Van opengewerkte gevels, via lange

terwijl het lijkt alsof het nieuwe, wit betimmerde huis er altijd al stond.

dakraamstroken tot en met overhoeks opengesneden kappen. Twee

En ook de staande binten staan fier en vrij zichzelf te zijn. Het oude

recente voorbeelden laten zien hoe die ervaring, gecombineerd met

voorhuis is heringericht met twee verhuurbare appartementen. En ten

vakmanschap en vooral durf, heeft geleid tot nog ongekende oplossin-

slotte zijn twee gemetselde gevels aan de tuinzijde vervangen door ge-

gen. Beide zijn het verbouwingen van de typisch Friese stelpboerderij

knikte, gegalvaniseerd stalen kolommen tussen een nieuwe gelaagde

met zijn enorme pannengedekte kap.

gevel. Met buiten wegschuifbare lamellen van geperforeerd aluminium
en binnen houten glaspuien die ook helemaal opengeschoven kunnen

Voor een monumentale boerderij in Goingarijp vroeg de opdracht

worden.

gever om een verbouwing tot vakantiewoning voor zijn gezin en hun
gasten. De woonruimtes werden in de voormalige stalruimte aan de

Bij onze aansluitende lunch praten we nog wat na over hun gedachte

achtergevel gesitueerd, in het voorhuis en achter de zijgevels zijn de

toekomst. Willen ze nog over de provinciegrenzen heen of bijvoorbeeld

vele slaapkamers ondergebracht. De letterlijk lumineuze ingreep van

naar het buitenland? ‘Op zichzelf is het mooi dat we zo dicht bij huis

de architecten is het binnenbrengen van daglicht via een lange, smalle

ons werk kunnen doen. Maar onze blik is toch ook naar buiten gericht

glasstrook tussen een dubbele nok bovenin de grote kap. Die nokken

en we staan open voor iedereen die graag met ons zou willen werken,

worden separaat gedragen door nieuwe, licht scheefstaande stalen

ongeacht de locatie.’

kolommen. De oorspronkelijke binten van de stelp hoeven de kap nu

Het was een waardevolle architectonische dag in het noorden. Deze ar-

niet meer te dragen en werden deels verwijderd. De bijna sacraal ver-

chitecten spreken niet alleen een eigen taal: ‘Kom, wy gean nei Drylts’

lichte middengang, over de volle hoogte, werkt als ruimtelijke ruggen-

(Fries voor IJlst), maar ze hebben door de jaren heen ook hun eigen

graat en ontsluit alle ruimten op vanzelfsprekende wijze. Door de gang

vocabulaire en plaats in de architectuur verworven. De Jong kan met

naar achteren te verbreden, wordt duidelijk dat vooral aan de tuinzijde

een gerust hart het bureau over vier jaar overdragen aan zijn partners

wordt gewoond. De eenvoud maar vooral ook de grote precisie van

Bouma en De Haan. Ongetwijfeld blijft hij daarna nog lang beschikbaar

afwerking en detaillering maken indruk.

om mee te denken als ervaren derde stem.
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