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IN ONTWIKKELING

Aan de oostzijde van grachtenstad De Laak, nabij station 
en winkelcentrum Vathorst, komt in Laak 3 een nieuwe 
buurt; Koopmanskade. Heijmans ontwikkelt hier samen 
Boperai Associates Architekten stoere grachtenpanden, 
strak vormgegeven pakhuis- en hofwoningen en een  
statig appartementengebouw met studio’s en kleinschalige  
appartementen. Het worden één voor één woningen  
waar je vol trots kunt wonen, met plezier langsfietst of 
even je hoofd voor omdraait als je er voorbij rijdt. 

rchitect Neelu Boperai en haar collega’s 
van Boperai architecten, lieten zich  
inspireren door authentieke pakhuizen, 

zoals die langs de grachten in Oudhollandse steden 
te zien zijn. Deze huizen hebben een stoer en robuust 
karakter en zijn duidelijk individueel herkenbaar. 
Neelu vertelt er enthousiast over.

KOM JE DICHTERBIJ, DAN ONTDEK JE MEER
‘Koopmanskade is eigentijds en helemaal van nu.  
We hebben allemaal verschillende pakhuizen  
ontworpen en deze in een aantrekkelijke compositie 
langs de kade geplaatst. Het plan heeft een mooie 
gelaagdheid. Daarmee bedoel ik dat je van veraf  
een speels silhouet ziet door de wisseling in  

WIL JE NIETS MISSEN?

Schrijf je dan in als belangstellende op  
www.koopmanskade.nl 

hoogte, dakranden en vormen van de kappen.  
Kom je dichterbij, dan ontdek je meer en wordt  
de rijkheid in de detaillering zichtbaar.’

ELK HUIS EEN EIGEN KARAKTER
‘De steenkleuren verschillen en ieder huis heeft  
een eigen karakter door een knipoog te maken  
naar verschillende typologieën. Het Pakhuis,  
Herenhuis, Poorthuis, Korendrager, De Schelling,  
De Wexalia, Het Koopmanshuis en De Fabriek  
zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.  
De gevels worden gesierd met een rijk metsel- 
werkverband. Door met ‘stenen te spelen’  
geven we reliëf aan de gevel en wordt het een  
aantrekkelijk geheel.’ 

TEKST LEONIE MULDER | BEELD HEIJMANS

A De huizen verschillen niet alleen in uiterlijk.  
Achter de gevels gaat minstens zoveel variatie schuil. 
En daarmee biedt Koopmanskade voor elk wat wils.  
Of het nou om een groot gezin gaat, of om mensen 
die een bedrijf aan huis ambiëren of met z’n tweetjes 
alle ruimte willen hebben: waar je ook voor kiest,  
het is altijd genieten van het uitzicht op het brede 
water en de leuke gevel aan de Durgerdamhaven  
aan de overkant. Een kwaliteit die de ontwerpers 
helemaal hebben benut, want elk huis heeft grote 
staande ramen, waardoor je prachtig vrij uitkijkt.  
Sommige gevels zijn zelfs bijna volledig van glas.
Ook het appartementengebouw en de kleine  
pakhuizen naast de turnhal van GymXL heeft  
het team van Neelu ontworpen. In dezelfde  

stijl en toch net een beetje anders. Bijzonder  
daarin is de naam die boven de voordeur prijkt.  
‘Ieder huis hebben we een naam gegeven  
van een persoon die belangrijk was voor de  
geschiedenis van Schiermonnikoog. Dit omdat  
deze huizen, met een adres aan het Schier- 
monnikooghof liggen.’ ❖
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Artist impressie van de gevel aan de Terschellingkade in Laak3.
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