
Zoals je aan sommige meubels meteen ziet dat 
ze eeuwigheidswaarde hebben, zo zie je dat dit 
gloednieuwe huis in Schiedam met zekerheid in 
de boeken zal belanden. Niet verwonderlijk, 
aangezien de villa is ontstaan op de tekentafels 
van het befaamde architectenbureau MVRDV.
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Verborgen parel: het aan de straatzijde L-vormige huis heeft aan de tuinkant een markante glazen gevel met een 
golvend patroon. In het midden van de patio staat een tweehonderd jaar oude olijfboom, die het zichtbaar naar 
zijn zin heeft op deze plek pal op het zuiden.
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Door het hele huis ligt een zijdegrijze epoxyvloer in RAL-kleur 7044. De bank is van Hay, fauteuil Mushroom is een ontwerp van Pierre Paulin voor Artifort. Booglamp 
Arco werd ontworpen door Achille en Pier Giacomo Castiglioni voor Flos. De Hay-bijzettafels komen van Loods 5 Design, net als het kleed, de plaid en de vaas.
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Bewoners Litsa en Dirk Kwantes hebben een 
duidelijke voorkeur voor mid-century design en 
hedendaagse kunst. Fauteuil Egg is een ontwerp 
van Arne Jacobsen voor Fritz Hansen, het tafeltje 
links is van Klaas Gubbels. De groene kast is 
maatwerk. De drie popartwerken zijn van Dieter 
Lott (linksboven), Allen Jones (linksonder) en 
Werner Berges (rechts), de foto bij het raam is 
gemaakt door de zoon des huizes. De blauwe 
Utrecht-fauteuils zijn ontworpen door Gerrit 
Rietveld (Cassina). Hanglamp Mercury is een 
ontwerp van Ross Lovegrove voor Artemide.
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De lange houten wand aan de straatzijde herbergt niet alleen de keukenkasten, ook zijn er de deuren naar de bijkeuken, wc en kelder in verwerkt. Om de eikenhouten 
eettafel staan Vlinderstoelen van Arne Jacobsen (Fritz Hansen) en een krukje van Cees Braakman (Pastoe). RECHTS Boven de eettafel hangt lamp Tam Tam van 
Fabien Dumas voor Marset. De foto is een werk van Aino Kannisto. De kom met glazen zijn vintage, van Kaj Franck.

‘Een Griekse vriendin zei tegen mij: dit huis voelt als een omhelzing. Prachtig toch?’
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Hier is de golvende lijnvoering 
van de gevel goed te zien. De 
kastenwand, een ontwerp van 
MVRDV, is gemaakt door DK 
Projects, net als het door de 
bewoners ontworpen kook- 
eiland. De Tongue Chair is een 
ontwerp van Pierre Paulin voor 
Artifort, de tuinstoelen komen 
van Hay. De foto op de achter-
grond is van Romina Ressia.
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O‘Ons vorige huis had te veel inkijk,’ vertelt 
Litsa Kwantes aan de eettafel van haar fonkel-
nieuwe stadsvilla in Schiedam. ‘We woonden 
al in deze buurt en hadden het hier, afgezien 
van het gebrek aan privacy, prima naar onze 
zin. De omgeving is groen en rustig en je zit 
zo in Rotterdam. Mijn man had echter nog 
een wens: een keer zelf een huis bouwen. 
Gelukkig deed die kans zich voor toen het 
ziekenhuis dat hier stond gesloopt werd en 
er bouwkavels te koop kwamen.’ Specifieke 
eis van de gemeente was dat de nieuwe hui-
zen in jaren 30-stijl opgetrokken moesten 
worden. ‘Met een onderscheid tussen traditi-
oneel en modernistisch. Dit hoekperceel 
moest modernistisch worden, en dat past 
ons prima,’ zegt de geboren Griekse. Ze 
kwam ruim 25 jaar geleden van Athene  
naar Nederland voor haar grote liefde, 
scheepvaartondernemer Dirk Kwantes.

GOLVENDE GEVEL
Omdat het paar bevriend is met Jacob van 
Rijs en Nathalie de Vries, medeoprichters 
van MVRDV, lag het voor de hand dat de  
ontwerpopdracht naar het wereldberoemde 
architectenbureau zou gaan. Litsa: ‘We kozen 
niet alleen voor MVRDV omdat we elkaar 
kennen, we volgen het bureau al langer en 
zijn onder de indruk van hun werk. Tijdens 
de bouw ben ik elke dag zelf gaan schoon-
maken om alles in de gaten te houden en 
eventueel op tijd te kunnen ingrijpen. Dat 
recept heeft gewerkt. Ik ben blij dat de 
vriendschap overeind is gebleven na deze 
enorme klus.’ Jacob van Rijs: ‘Voor het ont-
werp hebben we ons gebaseerd op de wens 
van Litsa en Dirk om veel privacy te hebben, 
maar tegelijkertijd wilden we een maximum 
aan daglicht en open ruimtes creëren. Vanaf 
de straat laat de langgestrekte bakstenen 
muur slechts een glimp van de woning zien. 
Geslotenheid troef. Als je na de relatief don-
kere hal de woonruimte betreedt, ervaar je 
het tegenovergestelde: maximale openheid. 
Het pand bestaat aan de zuidkant louter uit 
glas, met een spectaculaire gevel die om een 
eeuwenoude olijfboom golft.’ 
Litsa: ‘Ik voel me hier enorm thuis. Zoals 
een Griekse vriendin tegen me zei: dit huis 
voelt als een omhelzing. Prachtig toch?’ Ze 
geniet dagelijks van de villa, die ze sinds  
september 2016 bewoont met haar man en 
twee kinderen. ‘Het voelt nog steeds verras-
send als ik hier rondloop. Gisteravond was 

ik bijvoorbeeld nog bezig met de domotica  
te ontdekken, en de verschillende sferen die 
je met het licht kunt oproepen. Heerlijk!’

ALS EEN GESLOTEN OESTER
Schiedam heeft er een architectonische parel 
bij, al is er vanaf de straat wel een geoefend 
oog voor nodig om dat te kunnen zien. Voor-
bijgangers merken de subtiele inkeping op 
in de gevel ter hoogte van de voordeur en 
het Braziliaanse metselwerk op de eerste 
etage, dat de slaapkamers van licht voorziet 
maar al te nieuwsgierige blikken geen kans 
geeft. Verder is het pand als een gesloten 
oester; alleen op de hoek wordt de passant 
een blik binnen gegund. ‘We wilden eigen-
lijk helemaal geen ramen in de voorgevel, 
maar de welstandscommissie stond erop,’ 
zegt Litsa. ‘Ik heb er nu een wisselende ten-
toonstelling van gemaakt, met verschillende 
soorten kunst waar wij van houden.’ 
Het ware spektakel openbaart zich aan de 
achterzijde: de grote pui van gebogen glas. 
Litsa: ‘Het huis baadt in het licht, de ruimtes 
zijn heerlijk en ik waardeer de bewegings-
vrijheid binnen.’ De MVRDV-villa is net zo 
hoog als de naastgelegen huizen, maar heeft 
in plaats van drie maar twee verdiepingen. 
‘Daardoor hebben de kamers mooie hoge 
plafonds van 270 centimeter. Net als in het 
vorige huis hebben we hier drie slaapkamers; 
voor ons gezin is dat genoeg. Waar het ons 
om ging, was meer leefruimte. Met 350 m2 

hebben we die meer dan voldoende gekre-
gen. Ik heb een grote werkplek en we heb-
ben veel ruimte voor kunst. Daar zijn we 
beiden dol op – we waren laatst nog samen 
naar Art Basel – en we hebben bijna dezelf-
de smaak. Alle kunst komt hier geweldig tot 
haar recht.’

BIJNAMEN
De villa is zo goed als energieneutraal. ‘We 
hebben zonnepanelen op het dak en er zijn 
een warmtepomp en een warmtewisselaar 
geïnstalleerd. De zonnepanelen compense-
ren het warmteverlies door de grote glazen 
pui en ’s zomers wordt het huis gekoeld 
door de warmtewisselaar. Daarnaast wordt 
de zon geweerd door de overhangende bal-
kons. Dat werkt goed, hebben we deze  
zomer gemerkt.’ 
Schiedam is een toeristische trekpleister  
rijker, al zijn de bijnamen van de villa – dit is 
de regio Rotterdam – niet mals: ‘het casino’ 
en ‘de bunker’ zijn de meest gehoorde. Maar 
het zou ons niet verbazen als dit huis over 
vijftig jaar tot rijksmonument wordt uitge-
roepen en de bussen met toeristen af en aan 
rijden. Het feit dat Het Nieuwe Instituut, 
voorheen het Nederlands Architectuurinsti-
tuut, de bouwtekeningen al in het archief 
heeft opgenomen, zegt genoeg.
mvrdv.nl

Onder Bewoner Litsa 
Kwantes. LINKS De 

boekenkast is een 
ontwerp van MVRDV, 

uitgevoerd door
DK Projects. Werktafel 
Motion Wide komt van 
Lista, stoelen Catifa 53 

zijn van Lievore Altherr 
Molina voor Arper, 

hanglamp Troag van Luca 
Nichetto voor Foscarini. 

Het roze-witte kunstwerk 
is van Daniël Buren. 

INZET De gesloten 
voorgevel. 



Het bed in de ouderslaapkamer 
is van Auping, het beddengoed 
van Hella Jongerius voor Hay. 
De sprei en bijzettafel Bella zijn 
van Hay (Loods 5 Design), het 
kleed komt van Ligne Pure, het 
schilderij is gemaakt door Litsa.
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Het Braziliaanse metselwerk bij het bad-
kamerraam gaat inkijk tegen. Het sani-
tair is ontworpen door Philippe Starck 
voor Duravit. De buldog in de kleuren 

van de Belgische vlag komt van Catawiki. 
Het kleed is van Pappelina, de handdoek 

van Hay (beide Loods 5 Design).
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