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Het Kaviaarhuis - Archipelontwerpers

Project 
 
wooncomplex in de Tweede Haven van 
Scheveningen, aan de Dr. Lelykade. 
Het project bestaat uit een parkeerkelder een 
plint van 3 lagen kantoorruimten en daarboven 
6 appartementen en een penthouse variërend in 
grootte van 135 tot 178m2. 
 

Betrokkenpartijen 

opdrachtgevers: een samenwerking van Dakor 
vastgoed en Rederij Groen. 
architect: Eric Vreedenburgh – Archipelontwerpers, 
constructeur: Ingenieursbureau Broersma,
bouwfysisch: adviseur Santbergen,  
aannemer: BAM. 
ontwerp: 2007, opgeleverd: 2017 
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Detail Kaviaarhuis

Met deze inzending willen wij de aandacht 
vestigen op een ondergeschoven onderdeel in de 
Nederlandse bouwkunst nml. de onafgewerkte 
onderkanten van uitkragingen en balkons.
In de ontwikkeling van bouwprojecten komt de 
besluitvoering altijd van boven (meestal 
vastgelegd in een statige foto’s waarin 
wethouders, aannemers en architecten als kleine 
jongetjes rondom een maquette staan). Vanuit die 
positie hou je je niet bezig met de onderkant van 
een balkon. 

Echter in de beleving van bouwprojecten is het 
perspectief meestal van beneden naar boven: de 
voetgangers die vanaf het straatniveau naar de 
onderkanten van al die onafgewerkte balkons en 
uitkragingen moeten kijken, op z’n best is het een 
betonplaatje.

In het Kaviaarhuis project was vanaf de eerste 
schets duidelijk dat de onderkanten van balkon en 
uitkragende loggia de kleur en uitstraling van de 
zee moest hebben. Daarom hebben we de onder-
kanten gedetailleerd met speciaal glas waarin het 
water van de haven gereflecteerd wordt. Vanuit 
de woning wordt het zicht op de haven en zee in 
het glas verdubbeld.

In combinatie met de speciale baksteen worden  
zand, zee (en zon) tastbaar in dit gebouw achter 
het strand van Scheveningen. Daarnaast is dit 
slijtvaste glas detail ook een onderhoudsvrije 
oplossing die niet aangetast kan worden door 
de zoute lucht of bij windkracht 8 gestraald kan 
worden door het zand.

* Voor overige informatie over dit project, zie 
inzending Architectuur Award.
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Slijtvast glasdetail
schaal 1:5
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