
ruimteDOOBruimte interieurarchitecten

Amsterdam

'1982-1980 Hout- en Meubilerings-
college Rotterdam
1981 -1992 Gerrit Rietveld Academie
Amsterdam, Architectonisch vorm geving

ln '1992 een eigen studio begonnen.
Met Erik Slothouber gewerkt aan

tentoonstellingsprojecten en de restau-
ratie van de Rietveld Acaclemie. Ook
werkzaam als docent. ln 2010 ruimte-
DOORTu imte interieurarchitecten
gestart, waarbÍj de projecten werden
uitgebreid naar retailontwerp en

management.

Faculteit Sociale Wetenschappen
Universiteit Utrecht, Cultural Connec-
tions, Hmc mbo vakschool, Universiteit
Leiden, Gerrit Rietveld Academie,
Reynoud Homan grafisch ontwerp en

typograÍie, lnternationaal Perscentrum
Nieuwspoort, The Iegal Company,
Nederlandse Film en Televisre
Academie, diverse particuliere

opd rac hten.
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Wim van Hornsveld woont en werkt samen
met zijn vrouw, interieurarchitect Madelon
Prent en hun twee longe kinderen in een

door henzelf ontworpen en gebouwde
patriciërswoning nieuwe stiil op Steiger-
eiland in lJburg. De woon-/werkplek staat
er nu drie laar. Het professionele partner-
schap is jonger: Wim startte in 2010 met
de studio ruimteDOORruimte lnterieur-
architecten en sinds 2O12werkt Madelon
daarin fulltime mee.

'lk heb altijd mijn eigen praktijk gehad.

Die had ik a toen ik Madelon ontmoette en zij

werkte als interieurarchitect en projectma-
nager voor de Bijenkorf . Een hele interessante
er veelz,'dige oaa^. oie z jtot vo. g jaa. s

blilven doen. Haar specialiteit is retail destgn.

Achter de schermen was Madelon a tijd mijn
proÍessionele "sparring partner" en ínciden-

teel deed zij ai mee aan grote projecten.

l-'1et p an om samen een echt bureau te

beginnen was een langgekoesterde wens.
Een rechtstreeks gevo g van die wens is het
p an om samen een gecombineerde woning/
werkplek te ontwerpen en te bouwen.
Toen we in 2006 de kans zagen onze droom
hier op lJburg waar te maken hebben we
die met beide handen gegrepen en sinds

een halfjaar werken we f ulltime samen.'

'Ons gezin was niet direct wat je noemt een

creatief nest; mijn vader was vertegenwoor-
diger voor een Limburgse keramiekÍabriek.
Mijn ouders waren niet buitengewoon gelnte-

resseerd in zaken als interieur en inrichting.
Mijn eerste inspiratie dateert desondanks uit
mijn jeugd: de zus van mijn moeder had een

Goed Wonen interieurwrnkel in het midden
van het land. Daar op bezoek bewonderde ik

altijd de bijzondere meubels die ik er zag.

En omdat tante wei eens iets uit haar winkel
cadeau deed aan de Íamilie stond bij miln

oma een Martin Visser Spectrum-bankle en

aten wij thuis van Arabia Teema-servies. De

vorm en detai lering die aÍweken van de rest
van onze inrichting raakten in mij een gevoe-
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snaar Daar lag een bron van de insp ratre

Via de lange leerweg ben ik uiteindelijk in hel

vak terechtgekomen: van lts naar mts naar

academie. lk heb daarbij onderweg ook wat
zijpaden bewandeld. Het waren steeds erva-

ringen en inzichten die ik onderweg op a1 die
plekken opdeed die me dichter bij dit vak

brachten. Na de lagere school begon mijn

schoolcarrière op de ambachtsschool in

Venlo, vandaar door naar de mts, aÍdeling
Bouwkunde. De bouw eek me een mooie
sector, maar op school kwam ik erachter
dat ik meer geboeid werd docr de detaille-
ring van meube s en de ruimte van interieur.
Dus verrurlde ik mts bouwkunde, voor het

Hout- en Meubileringsco lege in Rotterdam
en na onderbreking van een jaar ten siotte
naar de Gerrit Rietveld Academie.'

'Op de mts kwam rk in aanraking met de

mogelijkheid van een vervolgopleiding op een

academie. Dat vond ik een heel aantrekke ijk

idee, maar toch ben ik niet direct doorge-
stroomd. Na het eindexamen mts ben ik eerst
een laar aan de s ag gegaan als interieurteke-
naar en -adviseur bij Dirks Binnenhuisarchi-
tectuur in Amsterdam. Daar nam ik het besluit
om doorte studeren. lk koos hee bewust
voor de avondopleiding van de Bietveld

Academie. Enerzijds omdat ik de niet-traditio-
ne e opvattingen over het vak interieurarchi-
tectuur die daar heersten aantrekkelijk vond.

Anderzijds omdat je er werd gestimuleerd je

niet volledig op één discipline te concen-

treren, maar je aandacht te verdelen over

meer domeinen, zoals interieur, graf isch,
product en ontwerpen voor de gebouwde

omgeving. Op de Bietveld werd je enorm

uitgedaagd om tussen a die domeinen de
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synergie te ontdekken. Twee docenten
hebben mij vooral geinspireerd op de Riet-
veld. dat waren Erik Slothouber en Peter Vöge.
Erik als interieurontwerper en Peter heeÍt van
mij de meubelontwerper gemaakt die ik ben.
Wij begrepen elkaars ontwerptaal. ln het
bureau van Erik heb ik ook stage gelopen, Na

mijn eindexamen aan de Rietveld kwam aan
de lange studieperiode ten slotte def initief
een eind en moest rk serieus aan de slag,'
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'lk was enorm gelnteresseerd hoe het zou
gaan na de academie. Je hebt een prachtige
opleiding gevolgd maar de vraag is wat je
ermee gaat doen. Mijn eerste inzicht was dat
je van de academie moet aÍkicken. Hoe

serieus de opleiding ook is, na aÍloop kom je

erachter dat je daar niet Ieert hoe het in het
echte leven als ontwerper gaat. lk ben meteen
voor mezelf begonnen en mijn belangrijkste
zorg was "Hoe kom ik aan werk?", Op de
academíe hadden wij al praatclubs over dat
onderwerp. Het was begin jaren negentig ook
al niet zo'n goede tijd voor architecten. Om
aan het werk te blijven moest je opdrachten
bij elkaar sprokkelen. ln die periode ben ik een
tijdlang professioneel opgetrokken met Pierre
van de Winkel, een van mijn medestudenten.
Wij haalden onze - particuliere - opdrachten
binnen via aannemers. Mijn allereerste
opdracht kreeg ik via een klant van Dirks, die
zich mij nog herinnerde uit mijn periode daar.

De samenwerking met Pierre was nodig om in
het vak een beetje van de grond te komen. We
deelden uit praktische overwegingen een
werkruimte. Maar van een geformaliseerde
samenwerking is het nooit gekomen, daar-
voor stonden we te verschillend in de wereld.
lk wilde me vooral als ontwerper prof ileren,
terwijl bij Pierre het accent meer op bouw-
kunde lag. Daarin hebben we elkaar een tijd-
lang goed kunnen aanvullen. We werkten
samen als dat zo uitkwam. maar we ontwik-
kelden ons Íeitelilk in tegenovergestelde rich-
tingen. Aan onze combinatie kwam
uiteindelijk stilzwijgend een einde toen ik
zakelijke opdrachten begon te krijgen.'
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'Daarin speelde Erik Slothouber, mijn
ex-docent van de Rietveld, een belangrijke
rol. Met hem ben ik na de stageperiode altijd
contact blijven houden. Een jaar of drie na

lnterieur woonhuis Cannenburg

mijn afstuderen benaderde hij mij met een
uitnodiging om mee te werken aan een
tentoonstellingsopdracht voor het Museum
Jan Cunen in Oss, Dat moment zie ik in mijn
carrière als een mijlpaal.
Er ging met deze opdracht een wereld voor
mij open. De diversiteit van dit project, niet
alleen inhoudelijk maar ook in de samenwer-
king met de vele verschillende mensen met
wie je te maken krijgt, heb ik als een enorme
verrijking van het beroep ervaren. Museum
Jan Cunen is een educatieí museum en daar
had ik wat te bieden want ik gaf sinds 1995
les op het Hout- en Meubileringscollege in

Amsterdam. Erik en ik hebben in samenwer-
king met de curatoren van het museum een
heel geslaagd project tot stand gebracht.
Tijdens dit project realiseerde ik me dat het
hebben van een zakelijk klantenbestand, door
de vele verschillende aspecten waarmee je te
maken krijgt, heel aantrekkelijk is. Verbreding
van mijn werkterrein en activiteiten was altijd
al een streven, dus na het Museum Jan
Cunen was mijn proÍessionele perspectief
blijvend veranderd. Dat wil overigens niet
zeggen dat ik geen particuliere opdrachten
meer deed; die zijn er altijd geweest, maar ze
vormen sindsdien niet meer de hoofdmoot.
De belangrijke professionele doorbraak die
daarop volgde was de restauratie van het
gebouw van de Rietveld Academie, ook in

samenwerking met Erik Slothouber.'

{*11 
=iiï}t;r}g; 

a**zaLl{*r*- 
={: ?=r-*-é*r*!1 1;+.*

**',*:=-4 *à* <*'*t=' **r;:,È?li*Z<=l*. 4;tz

r " "" !- - : "-'

'Dat was het ook. De hele exercitie had een
behoorlijk proÍane aanleiding: het asbest
moest eruit. Die noodzaak werd aange-
grepen om het hele gebouw eens goed
tegen het licht te houden en aan te pakken.

Ook bij deze opdracht werkte ik samen met
Erik Slothouber. Hij nam het exterieur voor
zijn rekening en ik delen van het interíeur,
zoals de indeling, de wanden, de kasten, de
entree, de loge van de receptie en diverse
praktijkruimtes. Het was een titanenklus met
grote verantwoordelijkheden naar de gebrui-
kers, het budget, de deadlines en niet in de
laatste plaats naar de oorspronkelijke
ontwerper. Erik en ik hebben al onze beslis-
singen tijdens die opdracht getoetst door
ons bij iedere ontwerpbeslissing af te vragen
hoe Rietveld het zou hebben gedaan. Een

extra complicatie was dat de veeleisende
Rietveld-opdracht samenviel met een ander
mooi project dat ik samen met Erik deed. ln

opdracht van de organisatie Cultural Connec-
tions ontwierpen wij in '1 997 de reizende
tentoonstelling "He-f-use" over duurzaam
ontwerpen. Behalve voor het ontwerpen van
de "exhibits" waren we van 1997 tot 2004
ook verantwoordelijk voor de vloerplannen
van de exposities in meer dan tien verschil-
lende Europese steden. Bij de uitvoering van
een van de mooiste Re-f-use-locaties in het
Deens Design Center in Kopenhagenin2002
heb ik voor het eerst ook Íormeel Madelon
betrokken, Haar kennis van retail kwam goed
van pas. ln 2004 werden zowel de restauratie
van de Rietveld Academie als de Re-f-use-
expositie opgeleverd en kwam er een eind
aan een lange en hectische periode.'
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'Eigenlijk op geen van beide in het bijzonder
maar op alle twee in gelijke mate. De Riet-
veld-opdracht was voor mij een "learning

curve" voor inzicht in systeem en structuur
van gebouwen waar onderwijs wordt
gegeven. Dat pakte professioneel en zakelijk
gezien goed uit want daar heb ik profijt uit
kunnen halen met andere opdrachten, onder
andere voor het Hout- en Meubileringscol-
lege waar ik ook lesgeef en voor de Neder-
landse Televisie en Filmacademie. Een

commerciële kans voor onze hele beroeps-
groep ontstond door de invoering van het
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studiehuis in het voorgezet onderwijs,
Die andere manier van lesgeven

schreeuwde om structurele aanpas-

singen in bestaande schoolgebouwen.
Die noodzaak heb ik als acquisitietool
gebruikt en hoewel er van het studie-
huis inmiddels weinig meer over is, heb

ik daar een paar mooie opdrachten aan

overgehouden. Maar tentoonstellings-
ontwerp en het werken voor museums
heeft mijn hart gestolen, De samenwer-
king die je daarin aangaat met andere

specialisten, de reikwijdte van je

ontwerpbeslissingen voor de organi-
satie, de professionals en niet in de

laatste plaats de bezoekers, maken dat
werk heel boeiend. Voor het Kröller-

Muller Museum hebben we voor de

entree een nformatiernon tor
ontworpen en in samenwerking met
graÍisch ontwerper Reynoud Homan

heb ik de routingskaart voor het

museuTn en beeldentuin getekend.

Omdat het in die periode goed ging in de

onroerendgoedmarkt begonnen vanaÍ

2005 de opdrachten uit particuliere bron

weer stevig aan te trekken, met een

gevarieerde nrix van activiteiten in mijn

studio als resultaat. De aantrekkelijke

kant van opdrachten van particulieren is

het intense contact met de direct

betrokken eigenaren en bewoners.
Als dat je enige activiteit is, kan dat 1e

weleens te veel worden, maar juist als

er voldoende afwisseling is tussen zake-

lijk en particulier werk blijÍ je als interi-

eurontwerper scherp.'

En dan nu ruimteDOORruimte samen

met Madelon, hebben jullie daarmee
grote plannen voor de toekomst?
'We werken nog niet zo lang f ulltime
samel. Op dit monrent z'tten we nog

volop in het gewenningsproces. Hoe we

de taken uiteindelijk zullen gaan

verdelen en welke zaken we gezamenlijk

zullen blijven doen, dat moet allemaal

nog gestalte krijgen. ln zakelijk opzicht
staan we voor alles open met als idee

dat de afwisseling van opdrachten het

vak lnteressant en ons scherp houdt.
Mijn expertise in particuliere-, onder-

wijs- en tentoonstellingsopdrachten
kunnen we nu aanvullen met opdrachten
van retail, want daar weet Madelon alles

van. Naar de toekomst stellen we ons

soepel op zolang het ontwerpen maar

op nummer één blijÍt staan,
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Als je een wens mocht
uitspreken voor ruimte-
DOORruimte over viif jaar,

wat zou dat dan zijn?
'Een persoonlijke wens is om veel

interdisciplinaire samenwerkingen aan

te gaan. lk wil me niet te veel verliezen

in éen ding, maar juist op een heleboel
verschillende manieren een bijdrage
leveren. Die kansen ontstaan het beste
in samenwerking met creatieven uit
andere domeinen is rnijn ervaring.
Vooral gedeelde projecten met graÍisch

ontwerpers vind ik bevredigend.

Als je diep in mijn hart kijkt wil ik nog

een spurt maken met productdesign.

Die tak van sport loopt als een rode

Maxe van
H eeswilk

draad door mijn ooit als

meubelmaker begonnen
carrière. De meubels en

projecten die ik ontworpen heb

maakten tot dusver meestal deel uit
van een meer omvattende interieurop-

dracht. Nu het eenmansbureau een

tweemansbureau is geworden, zie ik

mogelijkheden daar een draai aan te
geven, wie weet zelfs een eigen label.

We zu len zien of dat ook gaat lukken.'

Kitty de Jong

M ich ou
van Gennip

Femke de Jonge Margriet van
Ka ath ove n

@
Ruud van
den Elzen
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Mariln de Kok

ffi
Fennie Kostense Xavier Lrm

Rles Meerïens Rona d Meiis JeÍ Montes Jud th Made on Prent
van Mourik

Dit is een selectie van nieuwe leden. De namen van diegenen die een lidmaatschap

hebben aangevraagd worden elke maand online gepubliceerd. Wille weten welke

collega's we verwelkomen, kijk dan op

Fleur Baltussen Fobin Goth

Peter Klemann Marco Manders

Rles Meerïens JeÍ Montes Made on Prent


