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HUISJE
SPELEN
Dit huis in Johannesburg werd zo ingenieus
verbouwd dat het later in tweeën kan worden
verdeeld. De eigenaar ontwerpt speelgoed en
speelplaatsen. Dat inspireerde tot dit concept.

Tekst Graham Wood×Productie Sven Alberding
×Foto’s Greg Cox/bureaux.co.za

F L E X I B E L E  W O N I N G  
I N  J O H A N N E S B U R G

Nieuwe en op maat
gemaakte meubels krijgen
meer karakter door er
stukken met veel patina aan
toe te voegen.

De houten eettafel is van Con Amore.
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Naarmate hun gezin groeide, begon het Colin
en Tammy Levin steeds meer te dagen: hun
huis in Parkhurst (Johannesburg) werd te
klein, en het moment waarop ze het zouden
moeten verlaten, kwam dichterbĳ. Maar

net toen ze de knoop moesten doorhakken, kwam het huis
van de buren vrĳ. En dat bood nieuwe mogelĳkheden. 

VAN TWEE NAAR ÉÉN EN TERUG
Colin en Tammy namen contact op met architect Gregory

Katz. Met hem ontwikkelden ze een ingenieus plan om de
twee woningen samen te voegen. „Het nieuwe gedeelte kan
later ook als individuele woning dienen”, legt Gregory uit.
„We kunnen dan zelfs twee verschillende huizen verkopen”,
voegt Tammy daaraan toe. 

De oorspronkelĳke bakstenen woning met een dak van sta-
len golfplaten, zoals je er hier veel ziet in de streek, werd nau-
welĳks verbouwd. Er kwam een nieuwe keuken. „Eigenlĳk
had het gezin alleen nieuwe slaapkamers nodig”, vertelt Gre-
gory. „Die richtten we in op de bovenverdieping.” Zo kwam
de benedenverdieping vrĳ. Daar kon dan een nieuwe leef-
ruimte gecreëerd worden, een soort gigantische patio. De
uitbreiding van de oorspronkelĳke leefruimte werd een ver-
bindingsstuk tussen de twee huizen. Het geheel staat nu in
U-vorm rond een binnentuin met een gazon.

„Omdat alle slaapkamers zich nu boven bevinden, volstaat
het om later, bĳ een eventuele opsplitsing in twee woningen,
de benedenverdieping af te sluiten met een tussenmuur en
die in te richten als een aparte leefruimte met keuken”, legt
Gregory uit. „We hebben al gepland waar die keuken dan
moet komen, de hele loodgieterĳ is al geïnstalleerd.” Er zĳn
zelfs al twee garages. 

KAMELEONRUIMTE
Colin Levin en Gregory Katz hebben dezelfde passie voor

geometrie en voor slimme, modulaire ruimten. Gregory’s
werk kun je herkennen aan de patronen in de details en aan
de ingenieuze structuren zelf. Zĳn creaties hebben vaak iets
van een Rubiks kubus.

Colin is ingenieur van opleiding. Gaandeweg legde hĳ zich
toe op het ontwerp en de productie van speelgoed, groot en
klein, maar altĳd spraakmakend en vaak bekroond. Via zĳn
bedrĳf Geppetto’s World ontwierp hĳ bĳvoorbeeld het huis-
merk PlayOn: geometrische, zachte speelelementen zoals
blokken, rollen, vaten en wiggen waarmee kinderen creatief,
ongedwongen en tegelĳk doelgericht kunnen spelen. „Wĳ
willen kinderen inspireren en vrĳuit laten bewegen”, zegt
Colin. „We gebruiken modulaire concepten die alles overla-
ten aan hun verbeelding.”

Vanuit hun gedeelde filosofie ontwikkelden Colin en Gre-

De passie voor geometrie en
slimme, modulaire ruimten straalt

uit over de hele woning. 

>

De tweede woonruimte
functioneert als een
spelletjeskamer, met een
prachtige ingebouwde haard
en een boekenrek dat ook
dienst doet als bar. 

Het originele huis en de uitbreiding komen
samen in de eetkamer, waar ze van elkaar
gescheiden worden door een schuifdeur. 



6 nest

gory een flexibele en inspirerende woning, gebaseerd op slim-
me geometrie. Tammy Levin zegt enthousiast: „Samen vroe-
gen ze zich af hoe ze het ontwerp zo eenvoudig mogelĳk kon-
den houden om creatief met de leefruimte te kunnen omgaan
en die regelmatig op een andere manier te kunnen invullen.” 

Het nieuwe huis is eigenlĳk een eigentĳdse weergave van het
oorspronkelĳke. Maar het oude bestaat uit baksteen en voor
het nieuwe gebruikten Colin en Gregory ruw beton. Dat zorgt
voor een stevig contrast en leidt tot een dialoog tussen de twee
gedeelten.

INGEPAKTE DOOS
„We probeerden de architectuur van het oorspronkelĳke

huis te interpreteren en over te planten naar de eerste verdie-
ping”, zegt Gregory. Het oorspronkelĳke huis heeft bĳvoor-
beeld zichtbare balken in de keuken. De slaapkamers en de
speelkamer op de nieuwe bovenverdieping hebben hellende
plafonds, maar die zĳn gestroomlĳnder en geometrischer
uitgevoerd. „We gebruikten een gesofisticeerde dakstruc-
tuur”, vertelt Gregory. „In plaats van met hout werkten we

>

>

Het plafond van de originele keuken werd
verwijderd, waardoor de ruimte meer volume
kreeg en de plafondbalken zichtbaar werden. 

De geverfde bakstenen muur in de traphal is
een verwijzing naar het oorspronkelijke huis.

Het open rek met potplanten en keramiek is
een ontwerp van Anatomy Design. 
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met stalen balken voor de punt van het dak en de hellende
plafonds. Zo kregen we een mooie ruimte zonder die wirwar
van balken. We installeerden ook een dakkapel, zodat het
plafond overloopt in het raam en er een prachtig spel van
licht en schaduw ontstaat.”

Gregory gaf ook het dak van stalen golfplaten een make-
over. Daarvoor gebruikte hĳ platen van polycarbonaat. „Po-
lycarbonaat is doorschĳnend. Je kunt er ook dakramen mee
maken zonder dat je bang hoeft te zĳn voor lekkage, want de
profielen zĳn naadloos”, legt hĳ uit. Hĳ verlengde de dakbe-
dekking ook naar beneden toe, langs de zĳkant van het huis.
Zo ziet het er een beetje uit als een ingepakte doos. Door de
mix van materialen is het een echte blikvanger. 

LUST OM TE SCHUIVEN
Tammy Levin noemt het flexibele, creatieve design van

Gregory en Colin een invulstructuur, die je naar believen
kunt inrichten. „Ik wilde het graag iets zachter, een beetje
traditioneler”, vertelt ze. Zĳ koos voor een modern visgraat-

parket en voor glazen deuren met een zwart raamwerk om de
twee gedeelten te scheiden.

„Met de leefruimten beneden hebben we een organische re-
latie”, zegt Tammy. „In de loop der jaren hebben die overal
voor gediend, je kunt het zo gek niet bedenken. De zitplek
met tv bevond zich al overal, de eethoek ook. Telkens als we
mensen na een poosje weer over de vloer kregen, zag het huis
er anders uit. We doen niets liever dan de ruimte steeds op-
nieuw in te richten.”

„We probeerden de
architectuur van het
oorspronkelijke huis over
te planten naar de eerste
verdieping.”

>

>

De ingebouwde opbergruimte met geverfde bakstenen
is een handelsmerk van Gregory. 

Gregory houdt ervan
om de schoonheid van
functionele materialen

en design in de
spotlights te zetten,

zoals hij ook hier in de
badkamer deed.

De simpele tafel aan het raam
creëert een lichte en
rustgevende werkplaats met
zicht op de boomtoppen. 
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Het meubilair van de Levins past wonderwel bĳ die vele
transformaties. Ze verzamelden een eclectische combinatie
van ruwe en geraffineerde stukken en van eigentĳdse en tra-
ditionele ontwerpen. Die sluiten stĳlvol en met humor aan
bĳ de traditionele kant van het huis. Een voorbeeld hiervan is
de manier waarop de stalen interpretaties van de oude, hou-
ten Kaapse meubelontwerpen van Gregor Jenkins dialogeren
met de prachtige lange houten eettafel met gedraaide poten.
De houten designstoelen van Ligne Roset harmoniëren met
de weelderige sofa’s. Ook de gelakte eetstoelen aan de kop
van de tafel passen in het geheel.

Tammy vindt dat de constructie van het huis inspireert om
creatief te leven, net zoals Colins geometrisch ontworpen
speelgoed kinderen inspireert om creatief te spelen. 

INFO
geppettosworld.co.za; gregorykatz.co.za

>

De constructie van
het huis inspireert

om creatief te leven,
net zoals Colins

speelgoed kinderen
inspireert om

creatief te spelen. 

In de speelkamer op de
bovenverdieping zorgen

twee sofa’s en de
kitchenette voor een trio

van primaire kleuren. 

Het rechthoekige
zwembad is een van
de drie buitenruimtes

die in verbinding
staan met het huis. 


