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beperkingen        
           stimuleren
creativiteit

Weinig nieuws onder de zon, zou je 
zeggen. Maar als je weet dat van de 
twee dochters de jongste meervoudig 
gehandicapt is, wordt het verhaal 
anders. De familie Rietema-Davids 
kende Pollmann van een eerder project. 
Ze lieten destijds hun oude huis in 
Arnhem-Noord door hem aanpassen. 
De samenwerking beviel en dus lag 
de keuze voor de hand. Zo’n twee jaar 
geleden startte het project en nu, bij 
de bezichtiging voor dit artikel, woont 
het gezin krap een maand in de wijk 
Leyhorst. 

Twee grote terpen
Samen met Riethorst maakt Leyhorst 
deel uit van het plan De Horsten.  
De Horsten zweeft als een vrijstaande 
terp in een natte ecologische zone. 
De Horsten is gesitueerd aan de 
noordwesthoek van de Schuytgraaf, 
Arnhems jongste wijk en bevat alleen 
maar vrije kavels. De huizen in Riethorst 
hebben een rieten dakbedekking, 
waardoor de huizen een voornamelijk 
klassieke bouwstijl hebben. In Leyhorst 
zijn de daken veelal voorzien van leisteen 
en sedum. Dat geeft deze wijk een veel 
meer eigentijdse uitstraling. 

Draaiing geeft ruimte
De kavel van Rietema en Davids aan de 
Laan van de Parachutisten is de meest 
oostelijke kavel van Leyhorst.  
De stedenbouwkundige die de wijk 
ontwierp, tekende een uitstulping in deze 
oosthoek, waardoor er een vijfhoekige 
kavel ontstond. Huub Pollmann maakt 
handig gebruik van de vreemde hoeken 
van deze kavel door de onderverdieping 
als een soort draailade uit te schuiven. 
Hij bereikt daarmee twee doelen: de 
bebouwing sluit mooi aan op de voor- 
en achterzijde van de kavel en op de 
benedenverdieping ontstaat een zee  
van ruimte. Die ruimte hebben Luit 
Rietema en Maria Davids nodig voor  
hun gehandicapte dochter. Zij kan zich 
nu vrij door het huis bewegen in haar 
rolstoel. ▷

> Een veelhoekig kavel aan de noordrand van de Schuytgraaf, een waterige 
ecozone, dwingende zichtlijnen, een enorme waslijst als programma van eisen van 
de toekomstige bewoners en uiteraard de vastgestelde budgetten. Dat zijn de zowel 
beperkende als inspirerende factoren waar de Arnhemse architect Huub Pollmann 
mee te maken kreeg, toen hij van Luit Rietema en Maria Davids de opdracht kreeg 
om voor hun gezin een huis te ontwerpen.

> tekst dick leseman, fotografie petra appelhof



>  red hot chili peppers 
- i’m with you

Eind 2009 verliet John 
Frusciante Red Hot Chili 
Peppers. Alle aandacht gaat 
daarom bij het verschijnen 
van de nieuwe plaat I’m With 
You naar diens vervanger 
Josh Klinghoffer. Fans hebben 
natuurlijk al lang de single The 

Adventures of Rain Dance Maggie gehoord en zijn gerustgesteld, 
het geluid van de band is niet aangetast door de nieuwe gitarist. 
De band heeft eerder nieuw elan gevonden.

>  steve cropper - 
dedicated, a salute  
to the 5 royales

Voor een soloplaat was Steve 
Cropper lange tijd (sinds 1971) 
niet te porren. Totdat producer 
Jon Tiven hem voorstelde een 
tribute aan The 5 Royales op te 
nemen. Wat een briljant idee, 
want het haalt het beste uit 

supermuzikant Cropper die een bloedmooie, bluesy toon heeft 
die hier in werkelijk elk nummer jubelt van schoonheid.

>  foster the people - 
torches

De Californische sunshine 
straalt van dit schijfje af. 
Op het eerste gehoor klinkt 
het allemaal lichtvoetig, 
maar schijn bedriegt: Mark 
Foster zingt Mika-esque 
goed en de teksten zijn om 
serieus te nemen. Pesten, 

vuurwapenproblematiek, thema’s die kritisch bezongen worden 
en die je op geen enkele manier in de vrolijke muziek terug 
hoort. Torches knettert de tent en je speakers uit! 

>  gillian welch - 
the harrow & the 
harvest

The Harrow & The Harvest 
klinkt opvallend hecht, zonder 
opsmuk, zonder knippen en 
plakken, als een uitzonderlijk 
puur, intiem en pretentieloos 
werk. Het bevat een prominente 
knipoog naar Tennessee, onder 

meer in de gelijknamige song met prachtige tekst, daarnaast 
zijn de folk en country uit de Appalachen goed terug te horen. 
Alles ademt een soort zeldzame tijdloosheid.

>  john hiatt - dirty jeans & mudslide hymns

Hij mag bijna zestig zijn, van het wat rustiger aandoen wil John Hiatt niets weten, 
getuige zijn twintigste (!) soloalbum. Opener Damn This Town zet gelijk de toon 
voor een energiek album met aangenaam rafelige randjes. Met dank aan zijn 
huidige live-band, die net als op vorig album The Open Road zorgt voor een back to 
basics geluid. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor producer Kevin Sterley, 
die al samenwerkte met grootheden als Led Zeppelin, Aerosmith en  
The Black Crowes. Hij zorgde ervoor dat het geluid van Hiatt en zijn band zo 
natuurlijk mogelijk op de band kwam. Stevige rootsrock dus, met uiteraard alle 
ruimte voor de meer ingetogen nummers, zoals het afsluitende When New York 
Had Her Heart Broke, misschien niet het meest subtiele nummer over 9/11, wel 
een van de effectiefste. Als vanouds schudt Hiatt de ene na de andere ijzersterke 
song uit zijn mouw, waarbij hij aanstekelijke hooks koppelt aan intelligente 
verhalende teksten. De luxe versie bevat bovendien een vermakelijke making of-
dvd. Verwacht geen nieuwe geluiden, wel ouderwetse kwaliteit. 

>  met dank aan kroese arnhem en www.platomania.nl

▷ Drempelloos 
Het uitgeschoven en gedraaide deel 
van het huis loopt parallel met de 
straatzijde. Dit woonhuis bestaat uit 
maar één laag. Het slaaphuis heeft 
twee lagen met een licht hellend dak. 
Daardoor is aan de hoge kant nog een 
vliering, rommel- annex werkkamer, 
ingericht. Het slaaphuis loopt parallel 
aan de achterzijde van de kavel en 
grenst aan de ecologische zone. Op de 
benedenverdieping van het slaaphuis is 
de slaap- en badkamer van de jongste 
dochter. De gehele benedenverdieping 
van zowel het woon- als het slaaphuis is 
gelijkvloers en drempelloos. Ook sluit de 
bestrating van de tuin nauw aan op de 
binnenvloeren. 

Contrast en samenhang
De keuze van Pollmann voor de draaiing 
van de onderverdieping en het schuine 
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dak levert een strak en speels huis op, 
dat een even kolossale als compacte 
uitstraling heeft. De dakkapel op het 
leistenen dak versterkt dit speelse beeld. 
De luifel boven de voordeur loopt op het 
eerste oog door tot en met het terras. 
Een uitsparing tussen de raampartij en 
de schuifpui zorgt voor een zonniger 
beeld op de gevel. 

Deze gevel van het woonhuis bestaat uit 
horizontale planken van de Siberische 
lariks. Dat geeft een zomerse uitstraling. 
De gevel van het slaaphuis is bekleed 
met verticale zinken panelen. Het zink 
is gepatineerd; de grijsgroene gloed 
verschaft een zacht en warm karakter 
aan het kille zink. De kleur contrasteert 
mooi met het oranjebruine houtwerk 
van het woonhuis, maar vormt toch 
een eenheid. De raampartijen van het 
slaaphuis hebben een hoge en smalle 

vorm die versterkt wordt door witte 
panelen in het verlengde van de ramen 
en de zinken panelen. De brede ramen 
van het woonhuis geven veel lichtinval 
in het huis. De toegepaste materialen 
van dit houtskeletbouwhuis zijn volledig 
recyclebaar.

Twee minpuntjes: de woonkamer loopt 
taps toe en voelt daardoor in de scherpe 
hoek wat claustrofobisch aan én het 
buitenterras is aan de straatkant gelegen 
en heeft helaas geen zicht op de mooie 
ecologische zone. Het huis moet nog 
gaan leven, de omgeving is een bouwput 
en de tuin vooralsnog een woestenij. 
Maar Huub Pollmann is er uitstekend in 
geslaagd om een creatieve en speelse 
oplossing te vinden voor de complexe 
opdracht. ■


