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Eco-stoer
in Kaapstad

| binnenkijken

De voorzijde van het huis van
Wolf in de wijk Bo Kaap in
Kaapstad. De trap en het terras
zijn gemaakt van de stenen die
Wolf vond in het puin van de
gesloopte huizen. Het huis is
gebouwd met nieuwe
bakstenen die op hun beurt
vervaardigd zijn van
gerecyclede materialen.
Wolf woont en werkt aan de
straatkant, huurster Ilana
Swanepoel bewoont het
achterste deel van het pand.

Midden in een kleurrijke wijk in
Kaapstad bouwde Wolf een
milieuvriendelijk stadshuis en
verdeelde het in twee gelijke delen:
het voorhuis voor hemzelf, het
achterste deel is Ilana’s domein.

De buitenkant is
traditioneel, passend in
deze historische wijk
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Architect én bewoner

your space

| binnenkijken

Naam: Wolf

(42, architect)
Soort huis: half vrijstaand stadshuis, verdeeld in twee woonunits
Waar: Kaapstad, Zuid-Afrika
In dit huis sinds: 2010
Woonstijl: ‘Puur, natuurlijk, robuust’

Ik ben niet bang om robuuste
materialen te gebruiken

entree
wolfs

keuken en
eetkamer

slaapkamer
trap naar
dakterras

patio

patio

De tafel van dennenhout is
gemaakt door Sulaiman Pek.
Wolf: ‘Erop liggen mijn
verrekijker, laptop, rolmaat,
kristallen en een beeldje dat
Sterrenkijker heet. Het zijn
mooie, functionele objecten die
me inspireren.’ De stoel is een
tweedehands exemplaar dat Wolf
geleend heeft van een vriend.

Wie een huis bouwt, gaat er vanuit dat het er nog
jaren zal staan. ‘Minstens honderd jaar’, stelt
Wolf. En dat roept deze architect niet zo maar.
Het huis dat hij in een van de kleurrijke straten
van de populaire wijk Bo Kaap in Kaapstad
bouwde is gemaakt van duurzame en hergebruikte
materialen die de tand des tijds hoogstwaarschijnlijk goed zullen doorstaan. ‘In 2004 kocht
ik een stuk grond van slechts negentig vierkante
meter waar ooit twee huizen op hadden gestaan.
Ik had een compact en milieuvriendelijk
stadshuis voor ogen waarin ik wonen en
werken zou kunnen combineren.’ Dat was
niet het enige doel dat Wolf in gedachten had, het
huis moest eruit zien alsof het hier altijd gestaan
had. ‘Ik heb goed gekeken naar de omgeving:
in deze oude wijk staan veel no-nonsense en
vriendelijk ogende blokkendozen, sommige geschilderd in prachtige pastelkleuren – een van de
redenen waarom er hier dagelijks busladingen
toeristen rondlopen die zich vergapen aan de
kleurrijke gebouwen en genieten van het gezellige
straatleven. Voor al mijn ontwerpen geldt dat
ik respect wil tonen voor de omgeving en
de historie van een locatie.’ Uit het puin van
de gesloopte huizen dat er nog lag haalde Wolf
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Wolf in de slaap- annex werkkamer. Kast Ikonik, een modulair
systeem, op de achtergrond is van Raw Studios (www.rawstudios.
co.za). De canvas stoel links is tweedehands, de stoel op de
achtergrond is de Din Chair van Raw Studios. Het kunstwerk,
Divine Artery, is van bevriend kunstenaar Oliver Barnett.
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< De kop en schotels komen oorspronkelijk uit
Finland, Wolf kocht ze in een tweedehands
winkel in Stanford.
Ook de muren in de badkamer zijn bekleed met
hout. De vloer wordt een keer in de week
schoongemaakt met een natuurlijke zeep met
verzorgende oliën van het lokale merk
Pronature (http://pronature.co.za). Hiermee
wrijft Wolf elke twee maanden ook de andere
oppervlakken in. Dit beschermt het hout tegen
water. Het gordijn is een oude doek van de
Zuid-Afrikaanse Koihsan stam. Het gietijzeren
bad kocht Wolf bij een sloopbedrijf, hij bracht
een nieuwe emaillaag aan en liet de buitenkant
verroest. De stoel is een Globe Chair, gekocht in
Stellenbosch. De stapel tijdschriften erop is
Wolfs leesvoer als hij in bad gaat.

Timmerman Sulaiman Pek
maakte de houten keuken. Het
verrijdbare kookeiland is twaalf
jaar oud en werd gemaakt door
Wolfs vriend Till Mayer. De
lamp is een ontwerp van Andy
Horn, ook een vriend van Wolf.
Till mayer maakte het object
links op de bovenste plank. De
andere voorwerpen zijn van de
hand van Tach Pollard.
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bruikbare materialen. ‘Van de stenen die ik in die
hoop vond zijn de muur en het kleine terras aan
de voorzijde van het huis gemaakt’, legt Wolf uit.
‘Ik werk graag met natuurlijke, robuuste mate
rialen en ik vind het belangrijk dat de materialen
van dichtbij komen. Een voorbeeld hiervan is dat
al het hout dat in dit huis is gebruikt afkomstig is
van vijf enorme, oude dennen die op het landgoed
van een vriend stonden. We hebben ze gekapt
tijdens de laatste drie dagen van de nieuwe maan,
vlak voor de winter begon. Waarom? Omdat dan
sapstromen van de bomen tot stilstand komen
en het gezaagde hout daardoor makkelijker en
gelijkmatiger droogt.’ De tien kubieke meter
hout die het kappen van de vijf bomen opleverde
kreeg de hoofdrol in het huis. Overal waar je
kijkt voel je je omarmd door de warmte van
dit natuurlijke materiaal. Dat en de muren
met het traditionele pleisterwerk van klei,
kalk, zand en koeienmest geven dit huis een
gevoel van vrede en kalmte, vindt Wolf. ‘Zal
ik je vertellen wat mijn energierekening van de
afgelopen vijf maanden was?’ vraagt hij. ‘Slechts
vijftien euro!’ En daarmee illustreert Wolf in
een zin waarom hij in Zuid-Afrika bekend staat
als een vooruitstrevend architect die staat voor
duurzaam en energiezuinig bouwen. ‘Alle verlichting in huis bestaat uit led-lampen, warm water
verkrijgen we door de zonnepanelen op het dak,
de ramen hebben isolerend glas en we koken op
gas. De basis is goed, dat is het allerbelangrijkste.
Architectuur gaat te vaak over mode en stijl, ik
ontwerp voor de toekomst.’
vtwonen
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Wolf klimt naar zijn dakterras.
‘Mét prachtig uitzicht over
Kaapstad en op de Tafelberg.’
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Het dakterras moet straks een
groene oase in de stad worden

| binnenkijken

Op de plank boven het bed staan foto’s van en tekeningen gemaakt door
Wolfs kinderen, cactussen en kristallen. Naast het bed staat een verzameling
peyote cactussen die Wolf jaren geleden van een vriend cadeau kreeg.
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De huurster

your space

Swanepoel (30, artdirector en eigenaar van twee deli’s)
In dit huis sinds: januari 2012
Woonstijl: ‘Vrouwelijk en tegelijk stoer’
Bijzonder: ‘Dat een praktisch ingedeeld huis zó mooi kan zijn’

| binnenkijken

Naam: Ilana

Dit huis past onverwacht
goed bij mijn oude meubels

entree Ilana

Ilana: ‘Ik verzamel meubels, servies, van
alles eigenlijk, al vanaf dat ik heel jong
was, de meeste meubels heb ik dus al een
tijd. De theepot was een cadeau van mijn
moeder. Ik gebruik alleen witte borden en
wit aardewerk, omdat ik vind dat dan het
ontwerp het beste uit de verf komt.’
Ilana aan haar eettafel in
de woonkamer. Ilana’s
appartement is aan de
achterzijde van het huis.
Onderin is een garage
gemaakt. Van de stenen die
Wolf uit het sloopafval haalde,
liet hij de bestrating maken.

patio

keuken
en eetkamer

patio

slaapkamer

Ilana: ‘De dag dat ik voor het eerst door dit huis
liep was ongelooflijk. Ik vond het zo mooi, zoveel
mooier dan op de foto’s die Wolf mij had laten
zien. En die instant verliefdheid is gebleven en
uitgegroeid tot houden van. Ik houd van de
manier waarop het zonlicht door de ramen
valt, het gevoel van ruimte, de binnenplaats
met de buitendouche en daarboven de lucht.
Ik vind het heel bijzonder dat ik de ontwerper
van mijn huis ken en dat ik de man heb ontmoet
die Wolf de bomen heeft gegeven waarvan al het
houtwerk in dit huis gemaakt is. Dat geeft een
extra dimensie aan hier wonen. De buurt is ook
een aangename verrassing: ik geniet van de
levendigheid op straat, van die andere, voor mij
vreemde cultuur – er wonen hier voornamelijk
moslims, afstammelingen van slaven uit andere
delen van Afrika, Maleisië en Java. Ik vind het
knap hoe Wolf dit huis naadloos heeft laten
integreren met de bestaande architectuur. Dat dit
huis zo milieuvriendelijk is, spreekt me enorm
aan. De natuurlijke materialen, het hout en het
stucwerk, maar ook de energiezuinige technieken
die hier zijn toegepast maken dit huis tot een
bijzondere plek om te wonen. Binnen voelt het
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Het karpet, Ilana’s eerste
exemplaar, was een cadeau.
Het komt uit Turkije.
Het ladekastje komt uit het
ouderlijk huis van Ilana. De
bank die op de binnenplaats
staat vond Ilana op straat.
‘Hij was kapot en bekleed
met een verwassen gele stof.
Ik heb ’m opgeknapt en de
stof geverfd… en toen was het
een buitenbank.’

Ik houd van de
manier waarop
het zonlicht naar
binnen valt

Ilana ontwierp de tafel zelf en liet deze door een bevriend
timmerman maken. De stoel is er een uit de verzameling
van vele antieke stoelen. Ilana: ‘Als ik een mooie stoel zie,
móet ik hem hebben. Ik heb de meeste opnieuw laten
bekleden, elk met een bijzondere vintage of moderne stof.’
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huis gastvrij, voor mensen én meubels. Ik ben
een verzamelaar, ik heb veel erfstukken, spullen
die ooit van mijn oma en van mijn moeder waren.
In eerste instantie was ik bang dat al die meubels
en mijn woonstijl niet zouden passen bij dit
huis. Maar die angst was ongegrond, want toen
ik alles had neergezet, mijn tapijten had
uitgerold en mijn boeken en servies op grote
stapels had gezet, was het meteen goed. Het
lijkt bijna alsof dit huis gebouwd is rondom mijn
verzamelingen. Als Wolf het ooit wil verkopen,
koop ik het meteen. Dan laat ik er wel een open
haard in maken, net als Wolf, want wat wás ik
jaloers op hem de afgelopen winter toen het zo
koud was. Niet dat het hier oncomfortabel was,
integendeel, maar mezelf warmen aan een
knapperend houtvuur als de regen tegen de
ramen slaat, lijkt me heerlijk. Het grappige is,
als ik ooit mijn droomhuis zou mogen bouwen
zou het erg lijken op dit huis. Ik zou net als hier
zoveel mogelijk hout willen toepassen. Het aantal
vierkante meters is helemaal niet belangrijk, heb
ik hier geleerd; ik voel me, ondanks dat het niet
groot is, nooit opgesloten. De binnenplaats is
absoluut mijn favoriete plek. Als ik ’s avonds
buiten op de bank zit en omhoog kijk naar de
sterren voel ik me verbonden met alles om
me heen. Op mijn wensenlijstje staat nog een
beamer, om ’s avonds films mee te projecteren op
een van de blinde muren. Dat lijkt me fantastisch.’
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Ilana’s keuken is klein, maar precies goed vindt Ilana. ‘Ik
kook geregeld voor vrienden – en voor mezelf natuurlijk.
Samen eten met familie en vrienden is de beste manier
om tijd met hen door te brengen. Mijn favoriete gerecht?
Gebraden zalm met een saus van aardbeien, rode uien
en citroen met daarbij een groene salade. Zo rijk aan
verschillende smaken en eenvoudig te bereiden.’

Toen ik mijn boeken en servies had
neergezet, was het meteen goed

De houten klepbank kocht Ilana in een antiekwinkel in een
klein dorpje in het noorden van Zuid-Afrika. De trap op de
achtergrond leidt naar het dakterras, dat ze met Wolf
deelt. ‘Vreemd eigenlijk, we vechten er nooit om, maar
misschien verandert dat als het straks zomer is, haha.’
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Het bed rechts kocht Ilana in een antiekzaak, de houten roomdivider
kreeg ze van een vriend. Op een plank boven de twee bedden staan
verschillende kleine kunstwerken. ‘Ik vind ze allemaal even mooi, of ze
nu vintage, nieuw of van mijn favoriete tekenaars zijn. Ik zou de hele
muur wel vol willen hangen.’ Het tapijt ruilde ze met haar overbuurman
voor gratis koffie en croissants uit haar restaurantje. De ladekast kreeg
ze van haar moeder. Ilana: ‘Zij heeft me de liefde voor antieke meubels
bijgebracht.’ Het houten paardje kocht ze in Londen.

| binnenkijken

Links nog net te zien: een kast die Ilana
in een antiekzaak kocht. Het tapijt komt
uit de winkel van de overbuurman,
wederom een ruilmiddel voor koffie en
croissants uit haar eigen restaurantje.
In de kast staan losse bloemen in kleine
vaasjes. Ilana: ‘Ik heb altijd bloemen in
huis. Bloemen hebben gewoon de
mooiste vorm van de wereld.’

Fotografie Alexander van Berge | Tekst Flory Hartog

Ondanks dat het huis
niet groot is, voel ik me
nooit opgesloten
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