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“ALUMINIUM VERSTERKT DE CON TRASTVORMING” 

Zij is er in geslaagd om de twee apparte-

mentencomplexen in Blaricummermeent 

in Blaricum een speelse en dynamische  

signatuur te geven. Hierdoor heeft zij het 

gebouwvolume visueel weten te beperken,  

waardoor er een betere integratie met de 

omgeving ontstaat. Aluminium detaille-

ring speelt hierbij een kenmerkende rol.

Het ontwerp van Casanova + Hernandez  

architecten bestaat uit twee gebouwen van 

respectievelijk veertien koop- en vijftien huur-

appartementen. Beide blokken hebben hetzelfde 

bouwvolume, er zijn dezelfde materialen toe-

gepast, maar ze verschillen in gevelcompositie 

vanwege het afwijkend aantal appartementen.

Muurafdekkers en dagkanten
Opvallend aan beide, contrastrijke gebouwen 

– de zogenaamde Black & White Twins – zijn 

de afwisseling van grote en kleine raampartijen 

en de ogenschijnlijk grote ‘happen’ die uit  

de hoeken van de volumes zijn  

genomen. Hierdoor ontstaat een 

zekere transparantie die beide 

blokken een kenmerkende luchtig- 

heid meegeeft. Het contrast wordt 

versterkt door de combinatie van 

de antracietkleurige gevel met 

witte muurafdekkers, die in dag-

kanten overgaan en de hoek- 

uitsparingen accentueren. Deze 

uitsparingen bieden telkens ruimte 

aan twee boven elkaar liggende 

balkons die gezamenlijk één visueel 

element vormen. De balkons zorgen  

voor een surplus aan lichtinval en 

verbinden als een soort tussen-

ruimte ‘binnen’ met ‘buiten’.

De speelse plaatsing van de raam-

partijen en uitsparingen lijkt wille-

keurig, maar niets is minder waar. 

Geometrische principes zijn volgens  

Helena Casanova leidend geweest: 

“Het ritme van de raampartijen en 

uitsparingen is gebaseerd op de 

verschillende vloerindelingen in 

beide gebouwen. Elke verdieping 

kent een unieke vloerindeling, die 

van invloed is op de afwisselende 

positionering van de ramen.” 

Aluminium en  
moderne architectuur
Voor de detaillering heeft de  

architect gekozen voor onder 

meer aluminium, dat zich uitste-

kend laat combineren met de mo-

derne en strakke architectuur van 

beide blokken: “Met aluminium 

konden we strakke overgangen 

naar de balkons realiseren. Boven-

dien is aluminium het materiaal 

bij uitstek om ook zeer nauw-

keurig te detailleren. Dat past bij 

het hoge afwerkingsniveau van de  

gebouwen. Behalve voor de muur-

afdekkers is voor de waterslagen, 

die als dagkanten zijn toegepast, 

gekozen voor een lichte tint om 

de contrastwerking met de gevel 

te benadrukken.”

De ‘Black & White Twins’ vormen 

een knap staaltje architectuur, 

waarin een balans is bereikt  

tussen vormgeving, toegepaste  

materialen en functionaliteit van  

beide gebouwen. Helena Casanova: 

“We hadden een strak en consis- 

tent ontwerp voor ogen, waar-

binnen de woonfunctie van beide 

blokken optimaal tot stand moest 

komen. De toegepaste materialen, 

zoals aluminium, zijn hierbij beslist 

van toegevoegde waarde.”

“MET ALUMINIUM KONDEN WE STRAKKE 
OVERGANGEN REALISEREN”

Robuust, aanwezig, maar tegelijkertijd  
naadloos passend in de uit voornamelijk 

eengezinswoningen en villa’s bestaande wijk. Dat  
is de verdienste van architect Helena Casanova  

van Casanova + Hernandez architecten. 
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