
 

In de door Daniel Stalpert aangelegde stadsuitleg van 1652 ligt als buitenste ring de 
Prinsengracht. 
In januari 1669 verwerft Geurt van Beuningen de kavels nr. 21 en 22 aan Prinsengracht 
NZ sectie D.Hij laat hierop, vermoedelijk een symmetrisch pand met één ingang, bouwen 
met een smalle middenbeuk en twee brede zijbeuken. De smallere middenbeuk dient dan 
als entree.  
In 1796 krijgt het pand drie nummers Buurt AA 67, 68, en 69. Het pand wordt opgesplitst 
in drie appartementen en wordt bewoond door een drietal weduwen met een 
huishoudelijke hulp.  
Vermoedelijk wordt in deze tijd ook het achterhuis gebouwd met twee lichthoven.  
In 1875 krijgt het adres “moderne nummers”.  Het linker deel is opgedeeld in twee 
appartementen ; het rechter deel is een zelfstandige woning over alle verdiepingen.  
Vermeldenswaard is, dat in de 19

e
  eeuw de dichter Jan Pieter Heye , bekend van o.a. 

“Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein, zijn daden benne groot…” in dit pand heeft 
gewoond. 
. 



Prinsengracht  

Page 2 of 26 
Bureau Parmentier 

 

Op tekeningen van architect G.A. Roobol uit 1949 voor een 
verbouwing van het linker deel (souterrain, beg. grond en 1

e
 

verdieping) is af te lezen dat van de oorspronkelijke 
plattegronden niets meer over is. Het is dan een kantoor met 
magazijnen ; op de 1

e
 verdieping krijgt een bestaand magazijn 

een woonfunctie. Het huidige trappenhuis voor de woning op de 
2
e 
 verdieping en de zolderverdieping staan er niet op vermeld. 
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Het linker gedeelte van het pand is verdeeld in twee appartementen en een 
gemeenschappelijk trappenhuis: 
 

1. Het souterrain verbonden via een binnentrap met de beg. grond en de 1
e
 

eerste verdieping  
2. de 2

e
 verdieping en de zolderverdieping.  

 
De opdrachtgever bewoonde de beg. grond (woon- en eetkamer, keuken, toilet, 
gang en entree ) en het souterrain ( slaapkamer, badkamer, berging en gang).  
Na het vrijkomen van de eerste verdieping wilde de opdrachtgever van twee 
zelfstandige delen één woning maken.   



Prinsengracht  

Page 4 of 26 
Bureau Parmentier 

 
 

 

 
Op de eerste verdieping omvatte het pve een 
slaap- en badkamer , een studio en een 
gastentoilet ; in het souterrain wilde de 
opdrachtgever een woonkeuken aan de tuin, de 
badkamer diende gehandhaafd te blijven en 
samen met de berging tot gastenverblijf 
ontwikkeld te worden. Een doorbraak van de 
berging naar de badkamer was daarvoor 
noodzakelijk. 
 
Naast het bestaande trappenhuis wilde de 
opdrachtgever een trap binnendoor van het 
souterrain naar de beg. grond en van de beg. 
grond naar de 1

e
 verdieping 

 
 
In de badkamer wilde de opdrachtgever daglicht 
hebben. De badkamer grenst met het raam aan 
de tuin. Om dat te realiseren diende de 
traprichting 180 graden te draaien.  
 

De trap kreeg een lichte curve om de 
badkamer zo optimaal mogelijk te 
benutten. Er bleef voldoende ruimte 
over tussen leuning en de “punt” van 
de badkamer om de hand de vrije 
ruimte te geven.  
Het uitwaaieren van de trap geeft de 
trap een monumentaal karakter.  
Bovenaan de trap versmalt de trap en 
gaat over een kleine sluis naar de 1

e
 

verdieping. Omgekeerd opent de trap 
zich naar de begane grond. 
De trap is gemaakt van eikenhout en 
hiervoor werd een volledige boom 
gebruikt. 
De stalen leuning is ter plaatste 
gelast. 
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De vorm van de trap vloeit voort uit de plattegrond van de eerste verdieping. De 
plattegrond van de badkamer met stoomcabine diende zo groot mogelijk te worden. 
 
Om de trap genoeg ruimte te geven, zodat deze lange (!) trap een comfortabele loop 
krijgt, bepaalde mede de vorm van de trap. De ruimte voor het smalste gedeelte van 
de trap was maatgevend en er was ruimte genoeg om de trap te laten uitwaaieren 
naar de beg, grond.  
 
Het parket werd conform de reeds bestaande patronen op de beg. grond 
aangeheeld.  
Het parket op het bordes op de eerste verdieping kreeg hetzelfde patroon van de 
beg. grond         ( anders dan de visgraat op de 1

e
 verdieping ), zodat er een visuele 

verbinding ontstond tussen de vloer van het bordes en de vloer van de beg. grond. 
 



Prinsengracht  

Page 6 of 26 
Bureau Parmentier 

 



Prinsengracht  

Page 7 of 26 
Bureau Parmentier 

 

 
 
 
 
 
 
 
In de bouwmuur zijn twee portalen 
aangebracht. De oorspronkelijke 
indeling van het pand in drie beuken 
blijft hierdoor zichtbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vernieuwde entree is voorzien van een tussendeur met een 
dilatatie in de vloer. In de keuken is vloerverwarming aangebracht. 
De balken blijven in het oorspronkelijke patroon gehandhaafd en zijn 
in het zicht gebracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Om zoveel mogelijk licht op de trap naar de beg. grond te krijgen is 
een glazen deur met roeden aangebracht . De verdeling van de roeden 
in de deuren is door het gehele pand aangepast aan de verschillende 
maatvoering van de deuren.  
Het souterrain kan worden afgesloten van de beg.grond en de eerste 
verdieping, zodat gasten onafhankelijk van de hoofdbewoner dmv van 
eigen ingang in het souterrain kunnen verblijven.  

Het souterrain 
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Aansluitend op de tuin is in het souterrain een keuken gerealiseerd. De vloer is verdiept 
aangebracht na een funderingsonderzoek, waarbij m.b.v. de penetrometer is vastgesteld, 
dat de houtkwaliteit van het funderingshout nog in redelijke tot goede conditie is. Er is een 
waterkering in de vorm van een betonnen plint ( dikte : 200 mm ) aangebracht. De plint 
werd langs alle wanden aangebracht en voorzien van een eiken betimmering.  
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De badkamer ter plaatse van het souterrain werd aangepast ivm een doorbraak naar de 
gastenverblijf. In de scheidingswand bleek op de geprojecteerde plek een stalen portaal te zitten. In 
het werk is besloten de doorbraak en de wastafel te verplaatsen.  
De wastafel is opnieuw ontworpen. De plank in de het kastje moest flexibel worden aangebracht. Het 
kastje is uitgevoerd in WBP .Het blad is van bruin marmer om aan te sluiten bij de reeds bestaande, 
roze marmeren betegeling van de wanden en het Carrara wit van de vloer. De spiegel is in het vlak 
van het stukwerk aangebracht. 



Prinsengracht  

Page 10 of 26 
Bureau Parmentier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vaste wandkast 
in de voormalige 
berging met daarin 
opgenomen een 
entree naar de 
badkamer. Bij het 
openen van deuren 
gaat de verlichting 
aan.  
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In het tuinhuisje is een 
uitstortgootsteen geplaatst tbv 
van de tuinwerkzaamheden.  
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In de studio is 
een vaste 
boekenkast 
aangebracht. De 
planken hebben 
een maximale 
flexibiliteit. Een 
eiken ladder  op 
een rails geeft 
eenvoudige 
toegang tot de 
boeken. 
Op de vloer ligt 
een eiken 
visgraat parket 
met zwarte bies. 

In samenwerking met de meubelmaker is een 
werktafel ontworpen. In de studio wilde de 
opdrachtgever zowel staand als zittend kunnen 
werken. De opbergladen zijn naar beide kanten 
volledig uitschuifbaar. De tafel staat op wielen.. 
De tafel is gemaakt van teakhout. 

De 1e verdieping 
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De badkamer op de 1e verdieping is een 
wastafel aangebracht van Iers 
natuursteen. In samenwerking met de 
meubelmaker is de onderkast en de 
spiegelkast gemaakt.  
 
De deurknop van de douchecabine is op 
maat gemaakt van teak om de bestaande 
pvc knop van de glazen deur te 
vervangen. 
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Na de verbouwing in 2000 is, in een vervolgopdracht, de 2
e
 verdieping en de 

zolderverdieping verbouwd tot een zelfstandig appartement. 
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De zolderverdieping van het dwars geplaatste huis met drie kappen aan de gracht  
was verdeeld in een zolderverdieping met een vliering. Op de vliering is een 
authentiek hijsrat met touw en katrol nog in goede staat aanwezig. 
 
In het voorhuis is de vliering verwijderd, waardoor het hijsrat vrij in zicht komt.  
Van een 4 kamer appartement wordt het een 3- kamer appartement. Het verlies 
aan m2 vloeroppervlak werd door de beleving van de ruimte in de woonkamer 
ruimschoots gecompenseerd. 
 
De lichtinval van de dakkapel en het dakraam maakt de woonkamer tot een lichte 
kamer die door zijn volledige hoogte van de kapconstructie aan kwaliteit heeft 
gewonnen. 
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De entree via het souterrain geeft 
toegang tot het 
gemeenschappelijke trappenhuis 
waar op de 2

e
 verdieping een 

woningtoegangsdeur is.  
 
De eerder toepaste leuning is hier 
gelet op het intensievere gebruik 
van het gemeenschgappelije  
trappenhuis zwaarder ge- 
dimensioneerd.  
 
De trap is opnieuw belegd met 
eikenhout. 
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De woonkamer 

Door het verwijderen van de vliering werd de volledige kapconstructie zichtbaar. De balken 
zijn schoongemaakt van verfresten en geconserveerd met een transparante lak.  
 
Het 16

e
 eeuwse hijsrat is behandeld met bijenwas. 

 
De boerendeur geeft vanaf de overloop zicht op de woonkamer. De lichtinval via het raam 
maakt de ruimte transparant.  
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De kastenwand is volledig gedetailleerd 
en door een timmerfabriek gemaakt en 
geplaatst. In de kastenwand is een band 
met luidspeakers opgenomen. De 
luidspeakers zijn recht achter een 
uitrolbaar projectiescherm geplaatst. De 
huisbioscoop is een onderdeel van de 
een volledig geïntegreerd Domotica 
systeem die door het hele huis is 
aangelegd.  
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In de vloer is een glazen plaat 
aangebracht waarin de  oude vloerdelen 
zichtbaar zijn gemaakt.  
De vorm van een kistje was aanwezig. 
Niet geheel duidelijk is waarvoor het 
gediend heeft; vermoedelijk voor de 
opvang van de touw van het hijsrat. 
 



Prinsengracht  

Page 20 of 26 
Bureau Parmentier 

 

De balken in het achterhuis 
lopen van bouwmuur naar 
bouwmuur.  
Na schoonmaken zijn ze 
transparant afgewerkt. 

De deur naar de keuken is zo transparant 
mogelijk gehouden om een maximum aan 
lichtinval naar beide ruimten te bewerkstelligen. 

In het toilet is de achterwand voorzien van 
oude vloerdelen.  
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De boomloze trap geeft de 
kleine hal een open karakter. 
Er is nu veel doorzicht wat de 
ruimtelijke werking 
optimaliseert. 
De eiken treden sluiten aan bij 
de eiken vloerdelen.  
Het eiken combineert goed 
met het Amerikaans grenen 
van de balken. 
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Het hekwerk is verdekt in de 
balken en vloerdelen 
aangebracht. De aftimmering 
van het trapgat verbergt de 
constructie .  
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De zolderverdieping heeft het karakter  van 
een “boerenschuur” Met de bestaande 
balken vormen de deuren en het beslag 
een eenheid. De deuren en de kastenwand 
zijn van schroten in tegenstelling tot de 
paneeldeuren van de 2

e
 verdieping.  



Prinsengracht  

Page 24 of 26 
Bureau Parmentier 

 

De dakkapel is toegevoegd en geeft de 
badkamer dankzij het daklicht een ruime 
indruk. 
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De badkamer  heeft een douchecel , en 
wastafel en toilet . De wanden zijn 
afgewerkt met Tadelakt, een marokkaans 
stukwerk, dat waterdicht afsluit. Boven de 
vlieringen is leem toegepast. 
De wand met de douche recht tegenover 
de dakkapel heeft een afwijkende kleur 
(oker) , waardoor het invallend licht de 
badkamer een warme uitstraling geeft.  

De vloer is betegeld met leisteen en 
voorzien van vloerverwarming. De 
plinten zijn ook van leisteen en zijn in 
het vlak van het stukwerk aangebracht. 
Samen met de towelheater geeft dat 
de ruimte voldoende warmte. 

De wastafel en de losse planken zijn 
bekleed met Tadelakt.  
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De kast in de slaapkamer heeft dezelfde aanpak als de deuren van de gehele 
zolderverdieping. Ook het beslag is in maatvoering aangepast. Het verloop van de vloer is in 
de plinten verwerkt. 


