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Projecten

van JEAN-MARtIn CLIJSTERS
Modern met oog voor het monumentale

a

Compact huis in hartje Utrecht

c

Architect Jean-Martin Clijsters komt nooit met maar
één voorstel: hij wil zijn opdrachtgevers mee laten
denken, betrekken bij het proces. Zodoende heeft
elk project twee signaturen: een die persoonlijkheid
toont en een die de hand van de meester verraadt.
Productie Rob Jansen

Fotografie Dennis Brandsma

Tekst Jan Willem Papo

Jean-Martin Clijsters (1965)
Opleiding Rijks Hogeschool sector
kunst Maastricht 1985-1990, afdeling
interieurarchitectuur-meubelontwerp,
Academie van Bouwkunst Rotterdam 1990-1997,
architectuur
Recente werkzaamheden Renovatie exterieur
Geldershoofd Amsterdam 520 woningen,
nieuwbouw villa te Bosch en Duin 5000
m3, nieuwbouwvilla te Bilthoven 1900 m3,
nieuwbouwvilla te IJsselstein 1500 m3,
nieuwbouwvilla Le Lavandou, Frankrijk,
volledige interieurverbouwing woonboerderij
IJsselstein, Blooming Hotel, ontwerp 24 kamers
en bar te Bergen

b

Benedenwoning in
Scheveningen

Appartement in Amsterdam
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Compact huis in hartje Utrecht
Het split-level nieuwbouwappartement is een project
waar rust, ruimte, en helderheid ingebracht moest
worden. Toen de bewoner dit compacte stadshuis
in het Utrechtse museumkwartier te koop zag staan
en eenmaal had bezocht, was de beslissing snel
genomen. Het huis, een geraffineerd ontwerp van de
Utrechtse architect Jan Bakers, is niet groot, maar ligt
op een perfecte locatie en heeft een zonnig terras.
Alleen beneden oogde het wel wat donker. Voor de
verbouwing schakelde de bewoner architect JeanMartin Clijsters in. ‘De hokkerigheid was het eerste dat
opviel. Dit nieuwbouwappartement had de klassieke
indeling: voorhuis, trappenhuis en achterhuis. Tussen
voor- en achterhuis bevond zich dan nog de binnenhof.
We wilden een loftachtige ruimte maken: alle deuren
eruit, wat al veel lucht en ruimtelijkheid gaf. Hiervoor
moest één slaapkamer worden opgeofferd, maar de
bewoner heeft nog een uitstekende logeergelegenheid

over. Rondom het aanrecht kwam een kopshouten vloer,
stoer en minder bevattelijk voor vlekken. In de rest van
het huis ligt een lichte bamboevloer. Alle achterwanden
kregen dezelfde materialisering: wengé. Zo verbind je alle
verdiepingen met elkaar en wek je de indruk dat er één
wand helemaal doorloopt. De keuken moest eigenlijk
gespeend blijven van bovenkastjes, maar die bleken in
de praktijk toch wel nodig. Door de mozaïek-achterwand
te laten doorlopen op de bovenkastjes vallen deze
nagenoeg weg.’
Clijsters ontwierp onder andere grote opbergkasten
zodat de ruimtelijkheid behouden blijft en er niet overal
losse kasten hoeven te staan, verder werd alles zo veel
mogelijk wit geschilderd om licht en ruimte te scheppen.
De keuken en badkamer zijn echte eyecatchers, hier is
mozaïek toegepast in bijzondere bloemmotieven. Het is
opvallend hoe fraai het motief zich van achterwand op
kastdeur voortzet. ≥

Boven Het nieuwbouwproject van architect Jan Bakers omvat vier woningen en ligt ingebed tussen de bestaande
bebouwing van het Utrechtse Museumkwartier. De verschuifbare houten lamellen op de benedenverdieping zorgen voor
privacy en veiligheid. Aan de steeg liggen drie huisjes van ongeveer gelijke grootte, het hoekhuis aan de voorzijde is een
stuk groter. Onder (v.l.n.r.) De bewoner in de woonkamer, waar aan één zijde voor behang Fluxus van Ulf Moritz werd
gekozen in grote motieven in mat en glanzend grijs. • Overzicht van de woonkamer met witte banken Como van Kartell
Collection, op de vloer ligt zogenaamd side-pressed bamboe (D2 parket Utrecht).

In de op maat gemaakte keuken, een ontwerp
van Jean-Martin Clijsters, werd voor de
bovenkasten en achterwand mozaïek Summer
Flowers van Bisazza gebruikt. Het werkblad is
van wit Colorcore, op de vloer ligt gerookt en
geolied eikenhout, gecombineerd met bamboe.
20 0
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'voor zo'n mozaïekwand heb je lef nodig'
Jean-Martin Clijsters is negen jaar geleden bewust een
nieuw bureau gestart om zich verder te verdiepen en
te ontwikkelen in zijn werk als architect. ‘Ik wilde mijn
kennis en de opgave maximaliseren, eruit halen wat
erin zit. Dat kan alleen maar als je helemaal en alleen
verantwoordelijk bent voor je werk.’ Hij gelooft niet in
een uitgesproken stijl, maar wel in een eigen signatuur.
Leg je drie uiteenlopende projecten naast elkaar, dan blijft
zijn signatuur herkenbaar in het eindresultaat, beweert
hij. ‘In mijn aanpak van een interieuropgave zet ik de
architectuur, het bouwen binnen een nieuwe ruimte,
in als uitgangspunt van het ontwerp, waarbij vorm
en materialisering sfeer- en beeldbepalend worden
voor de ruimte. De gebruiker hoeft alleen nog maar
een aantal accessoires toe te voegen om het beeld
compleet te maken. Daarom voel ik mij meer architect
dan stylist bij zo’n opgave.’ Wat Clijsters als architect en
interieurarchitect belangrijk vindt, zijn de rust en helderheid

van een plattegrond en de vanzelfsprekendheid
waarmee ruimtes in elkaar overgaan. ‘Maar,’ voegt hij toe,
‘tegelijkertijd moet het ontwerp verrassen en uitdagen
om verder te willen gaan dan wat we normaliter
gewend zijn. Hiermee verleg ik mijn eigen grenzen maar
ook zeker die van de opdrachtgever. Dit vraagt lef en
een enorm inlevingsvermogen van beide partijen.’ Het
mozaïek in dit Utrechtse huis is een voorbeeld: zoiets
kan een interieurarchitect alleen realiseren als er een
opdrachtgever in het spel is die durft.
Hoe gedetailleerd Clijsters’ aanpak is, blijkt uit het feit dat
nagenoeg al het vaste meubilair speciaal voor elk project
ontworpen en uitgevoerd wordt. ‘Door een jarenlange
ervaring met goede meubelmakers kan ik details
aanbrengen die het verschil maken in een ontwerp. Wat
ik doe, stem ik af op individuen. Elk huis heeft zijn eigen
identiteit. Mijn ideaal is om een eindresultaat te behalen
met de opdrachtgever als sparringpartner.’ ≥

Boven De bewoner, met op de achtergrond een door Clijsters ontworpen kast in de werkkamer. Onder (v.l.n.r.) Detail van
de Hansgrohe-douche. • De badkamer werd ook door Clijsters ontworpen. Hier kwam een grote wandkast. De ruimte
werd optimaal benut door de Corian (in glacier white) wastafel over het ligbad te laten lopen. Bad Cassandra Duo is
van Villeroy & Boch Wellness. • De douche aan de andere kant met een motief in Bisazza-mozaïek Domasco Opale,
gecombineerd met witte wandtegels van Intercodam. Linkerpagina De slaapkamer is gevestigd op de tweede etage van
het huis. Ook hier werden de kasten op maat gemaakt.
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Appartement in Amsterdam
Clijsters komt in het begin zelden met één plan
aanzetten, of hij moet ervan overtuigd zijn dat dat de
enige, dus beste mogelijkheid is. ‘Ik kom bijna altijd met
meerdere voorstellen, omdat ik één voorstel arrogant
vind en de opdrachtgever iets te kiezen wil bieden. Mooi
uitgangspunt bij dit project was een bewoner met wie
het geweldig samenwerken was,’ zegt Clijsters. Hij
doelt in dit geval met name op de materialisering. ‘Je
maakt een voorstel en de ideale opdrachtgever vult
dat aan.’ Clijsters kreeg met een bewoner te maken
die heel blij was met zijn woning in het Funenpark, een
nieuwe woonwijk aan de oostkant van het centrum van
Amsterdam. Van de zestien appartementsgebouwen
die er staan, koos hij het fraaie witte gebouw van Claus
en Kaan architecten. Maar met de indeling van het
appartement was de opdrachtgever minder gelukkig:

veel (kleine) kamers en opdekdeuren. Jean-Martin
Clijsters wist het appartement de allure te geven die de
123 m² grote ruimte verdiende. De keuken, met een 5,5
m lang eiland waaraan gegeten en gekookt kan worden,
neemt een prominente plaats in binnen het interieur. Dit
element is dan ook meer als meubel dan als keuken
ontworpen. De opdrachtgever wilde een blok waar
rondom aan gezeten kon worden; de architect dacht aan
een meer gesloten blok aan de woonkamerkant. Een
compromis werd bereikt door de beweegbare panelen
te maken die naar gelang de situatie in geopende of
gesloten toestand de keuken begrenzen.’
De loftachtige ruimte is één geheel geworden met twee
elementen. Het voorste element, dichtbij de voordeur,
bevat de badkamer. Dit is in een ‘beetje chic’ hoogglans
lichtgrijs geschilderd. De taatsdeur zorgt ervoor dat ≥

Boven De voorgevel van het gebouw heeft afgeronde hoeken. Onder (v.l.n.r.) Doorkijkje vanuit de keuken naar de
zithoek. De wand rechts is bekleed met ultradunne verzaagde natuursteen. • Lange zichtlijnen vanuit de zitruimte naar
de keuken, waar een groot eiland met grote eetbar centraal staat. Bank 6510 komt uit de collectie van Gelderland,
de suède kussens zijn van Minotti (Jonas Meubelagenturen), het schilderij is van Erik Oldenhof. • De antieke
Westfaalse kast werd in een groen geschilderde nis geplaatst. Het handdoekrek komt uit de Lulu-serie van Dornbracht.
Rechterpagina Doorkijkje vanuit de zithoek naar de keuken. De witte chaise longue Flow is van Young, suède kussens
zijn van Minotti (Jonas Meubelagenturen), vloerlamp Spunlight werd ontworpen door Sebastian Wrong voor Flos, de
salontafel in zebranohout is van Versus, het kunstwerk van Jac Bisschops.
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elke woonfunctie een eigen kleur

het volume meer als blok ervaren wordt. Links naast
de badkamerspiegel brengt een smalle verticale
sleuf verrassend daglicht in de badkamer. Doordat de
binnenkanten met roestvrij staal zijn bekleed, kaatst en
ketst het daglicht de ruimte binnen. Het tweede volume
bevat de berging, tevens bijkeuken. Hiervan werd één
wand bekleed met natuursteen, een vlies van 3 mm.
Clijsters: ‘In een vlies zit meer scherpte en het roept
ook vragen op als ‘ís het wel natuursteen?’. Ja, het is
natuursteen.’ De gietvloer maakt een – licht – geheel van
het appartement. Juist door die soberheid van de vloer
kun je experimenteren met materialen, vindt Clijsters.
‘Door die twee elementen zo verschillend te behandelen,
maak je er krachtige aparte elementen van op die
neutrale, lichte gietvloer, iets wat ik ook alleen maar
toepas omdat hier maar één persoon woont. Voor een
gezinssituatie zal ik echt geen witte gietvloer bedenken.’
In de badkamer heeft hij bad en douchewanden met

hetzelfde zwart bekleed als de vloer, waardoor het
uit de grond opgetrokken elementen lijken. Tussen
slaapkamer en werk-woongedeelte bevindt zich vanaf
1.60 m hoogte een glaswand, die het mogelijk maakt het
appartement nog meer als één grote ruimte te ervaren.
Het hoogglans grijze keukenblok gaat in de slaapkamer
over in een zachte, zwarte noppenwand. ‘Je moet die
koele hoogglans afwerking niet willen doortrekken in
een slaapkamer, dus bedacht ik een overgang die meer
op deze ruime is afgestemd.’ ≥

Onder (v.l.n.r.) Het op maat gemaakte wastafelmeubel heeft een Corian blad, de wasbak is van Ceramica Flaminia
Spa (Clou), de kranen komen uit de Lulu-serie van Dornbracht en inbouwspots van Delta Light. • Doorkijkje vanuit de
gang naar de slaapkamer. In plaats van de standaard opdekdeuren werd hier een prachtige taatsdeur geplaatst. Het
goudkleurig reliëfbehang komt van Elitis (Loggere Wilpower), tafel Freneamano is van Porro (HuisStijl Agenturen), de
schemerlamp is een erfstuk. • Het hoofdeinde van het bed werd bekleed met Padded Wall Tiles van Tjeerd Veenhoven
voor Zuiver. Op een houten zuil staat een vaas van Norman Trapman (beide Pols Potten). Bas van der Poll maakte het
schilderij, de sprei is van Blooming Hotel, de twee vazen zijn bronzen cloisonné vazen uit Frankrijk. Linkerpagina In de
werkkamer wordt een muur ingenomen door een kamerhoge boekenkast. Stoel EA105 komt uit de Aluminium Groupcollectie, ontworpen door Charles en Ray Eames (Vitra), het kunstwerk van Jac Bisschops.
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Benedenwoning in Scheveningen

De projecten van Jean-Martin Clijsters blijken enorm
uiteenlopend; van een bijzonder fraai kippenhok aan de
Reeuwijkse plassen, een van zijn eerste opdrachten,
via een villa in Zuid-Frankrijk tot een enorme renovatie
van een Bijlmerflat – de laatste in samenwerking met
Hassan Karimine van ATCO Architektenbureau. Over
elk project wordt overigens even enthousiast verteld;
de maquette wordt op de bespreektafel gezet en er
worden foto’s op de computer getoond. Zo ook over een
nieuwbouwvilla met alles erop en eraan – grote garage,
fitness, zwembad, jacuzzi enzovoort – van maar liefst
5000 m³ aan de rand van een bos. Hij is blij dat hij net
alle vergunningen rond heeft en de bouw kan beginnen.
Zijn project in Scheveningen dateert al van jaren geleden.
Daar blijkt zijn liefde en respect voor de monumentale
elementen. De bel-etage en het souterrain van een
herenhuis uit de jaren twintig van de vorige eeuw,

op 300 meter van het strand, werden verbouwd tot
aangename gezinswoning. Op de bel-etage bevonden
zich naast de gang twee kamers en suite en een klein
keukentje. Door enkele slimme ingrepen wist hij deze te
veranderen in een prachtig compacte en toch ruimtelijk
ogende keuken. Een vondst is de behandeling van het
plafond in entree en keuken. Tussen keuken en entree
is een wand geplaatst, maar niet tot aan het plafond.
Het bovenste gedeelte is van glas zodat het plafond
uit de keuken doorloopt naar de gang. De verlaging
van het plafond, noodzakelijk om in de keuken een
aantal leidingen weg te werken, zou het zicht op het
monumentale plafond in de hal verbergen. Daarom
heeft hij in de hal een aantal uitsparingen in het plafond
aangebracht en daarboven verlichting geplaatst. Zo
werd het zicht op het oude plafond weer hersteld. In de
keuken zijn onwillige hoeken met leidingen achter een ≥

Boven De voorgevel van het huis in Scheveningen, bestaande uit een souterrain en beletage. Onder (v.l.n.r.) Doorkijkje
vanuit de eetkamer naar de door Jean-Martin Clijsters ontworpen keuken. Boven het aanrecht werden zebranohouten
schuifdeuren aangebracht waarachter een zee aan bergruimte schuilgaat. • De gang kreeg een verlaagd plafond met
open cirkels waar het licht mooi doorheen valt. • In een van de schuifdeuren werden openingen aangebracht om
wijnflessen op te kunnen bergen. Rechterpagina De gestuukte plafonds in de woonkamer werden gerestaureerd. Lamp
Kaipo is een ontwerp van Edward van Vliet voor Moooi, bank Nice is van Kartell Collection, het mosgroene wollen kleed
is een vintage vondst uit Antwerpen. Lamp Toio werd ontworpen door Achille en Piergiacomo Castiglioni voor Flos, de
vintage sidetable komt uit Gent, de antieke Turkse kelim uit een tweedehandswinkel in Antwerpen.
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Clijsters signatuur: een spel van
materialen en structuren
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prachtig gladde zebranohouten wand verstopt. Die wand
blijkt deels een schuifwand, waarachter de voorraadkast
verstopt zit. Clijsters: ‘Ik wilde deze beperkte ruimte zo
ruim mogelijk laten lijken. Dit heb ik bereikt door maar
twee elementen in deze ruimte te plaatsen. een groot
wit onderblok met een bovenkast.' In de kamer en suite
zijn de oude paneeldeuren zo opgeschuurd dat de oude
verflaag van bijna honderd jaar geleden weer naar voren
kwam. Rondom de oude lijst werden nieuwe kasten
gebouwd, waarin Marokkaanse motieven zijn gefreesd
met daarachter de verlichting. ‘Exotische invloeden, mits
goed gekozen, kunnen een interieur enorm verrijken.'
Het souterrain was donker en hokkerig. De architect
maakte hier de slaapkamer met open badkamer,

kleedkamer en nog twee slaapkamers, waarvan een
met douche. Clijsters: ‘De hoogte was er niet in het
souterrain, dus daar heb ik alles licht gehouden met
een wit geoliede grenen vloer. Beneden heb ik het
strandgevoel – licht en luchtig – geprobeerd vorm te
geven. Bij de lichte meubels geven de onafgewerkte
afgehakte wanden een aards gevoel. Contrasten maken
een ontwerp interessant. De afgebikte wand kreeg een
strakke gestuukte voorzetwand, waarin onder andere
een kleine tv is verwerkt. Vaak zijn het beperkingen die
je uitdagen een andere oplossing te zoeken. Anderzijds
mag je kiezen tussen alleen mooi, of voornamelijk
praktisch. De kunst is om die keuze niet te hoeven
maken: dat mooi en praktisch samenvallen.’ ≤

Jean-Martin Clijsters
(020) 686 8000, www.clijsters.nl
V oor v e r koop i n f orm at i e z i e pag i n a 2 7 8
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