
 

 

Nieuwbouw op 688 Broadway past naadloos in ‘city of terra cotta’ 
 
‘Ik wil dit gebouw aanraken wanneer ik het zie’  
 
Het appartementengebouw One Great Jones Alley, in de historische Broadway-buurt ademt wat 
de architect George Schieferdecker van BKSK in New York ‘contemporary craft’ noemt. Studio 
Christine Jetten (SCJ) ontwikkelde het glazuur voor de verticaal geplaatste terracotta elementen 
die de gevel een even moderne als herkenbare uitstraling geven.  
 

 
 
Het is alsof het gebouw er altijd al gestaan heeft in Manhattan, ook wel de ‘city of terra cotta’ ge-
noemd. En dat overtuigde niet alleen de kritische ‘Landmarks Preservation Commission’ die goed-
keuring voor het ontwerp moest geven - en dat ook prompt deed - maar ook de jury’s van verschil-
lende prestigieuze architectuurprijzen. De American Architecture Price waardeerde het ontwerp 
van het woongebouw in Lower Broadway al in 2017 met een award. De jury van de Architizer A+ 
Awards wijdde in het geval van One Great Jones Alley een special mention aan de inbreng van het 
werk van Studio Christine Jetten. Inmiddels is het gebouw ruim een jaar geleden opgeleverd en 
zijn alle appartementen bewoond. 
 

        



 

 

               
 
Maar het begon allemaal jaren eerder. Architect George Schieferdecker, een van de oprichters van 
BKSK Architects, kwam in aanraking met Christine Jettens werk in 2008. In dat jaar werd het 
nieuwe onderkomen van het Museum of Arts and Design (MAD) in New York opgeleverd. Het 
oospronkelijke gebouw - een nogal neutrale doos van wit marmer - mocht meer aansluiten bij de 
collectie glas en keramiek van het museum. Jetten ontwikkelde in opdracht van de architect van 
dat museum, Brad Cloepfil van Allied Works Architecture, een uniek glazuur voor de keramische 
gevelplaten. Dat ontging ook Schieferdecker niet, en net als vele anderen was hij onder de indruk 
van de bijzondere werking van het glazuur in het ontwerp. Hij nam zich direct voor om - als de ge-
legenheid binnen een gebouwontwerp zich zou voordoen - te werken met Christine Jetten als gla-
zuurexpert.  
 
Bouwen binnen de context  
Die gelegenheid was er in 2012, toen BKSK van vastgoedbedrijf Madison Realty Capital de op-
dracht kreeg om een woongebouw te maken op een lege plek in het chique deel van Lower Broad-
way. Schieferdecker: ‘Wij kijken als bureau altijd nadrukkelijk naar de context waarbinnen wij ont-
werpen en bouwen. De buurt is van belang, net als de relatie met de gebouwen in de omgeving. 
Manhattan staat bekend om prachtige historische gebouwen waarbij terra cotta van oudsher veel 
is gebruikt. We wilden de esthetische schoonheid van terra cotta inzetten, maar dan wel op een 
eigentijdse manier. Niet alleen de vorm maar ook het glazuur zou een cruciale rol spelen in het 
ontwerp.’ Daarom vroeg hij SCJ al in een vroeg stadium om samen te werken. ‘Als bureau maken 
we graag gebruik van de expertise van zelfstandige materiaaldeskundigen tijdens het ontwerppro-
ces.’ 
En dat is precies waar Jetten haar toegevoegde waarde ziet, materialisatie niet als laatste stap 
maar juist de artistieke ontwikkeling die erbij komt kijken onderdeel maken van het ontwerpproces 
van de architect. Jetten schoof in dit geval aan toen de renderingen voor het ontwerp klaar waren 
en goedgekeurd door de opdrachtgever. De architect wilde werken met baksteen gecombineerd 
met verticale keramische elementen in de vorm van asymmetrische ruiten. Zijn idee was dat de 
elementen het licht zouden weerkaatsen en zo de gevel al vanaf een afstand dynamiek zouden 
geven, maar zonder het zicht van binnenuit te beperken.’ Tegelijkertijd wilde de architect de bewo-
ners de kans geven contact te maken met het materiaal. ‘Als zij hun ramen openen, kunnen ze 
deze elementen aanraken. En de neiging om dat daadwerkelijk te doen, blijkt groot’, weet Jetten. 



 

 

Dat geldt overigens niet alleen voor de bewoners, die het afgelopen jaar allemaal hun intrek heb-
ben genomen in de appartementen van 688 Broadway. Ook op de Landmarks Preservation Com-
missioner, de vertegenwoordiger van monumentenzorg in New York, had het die uitwerking. ‘Hij 
wilde het gebouw aanraken, toen hij het zag’, memoreert Jetten. En tot prettige verbazing - want 
zoiets gebeurt zelden - gaf de Landmarks Preservation direct in de eerste ronde goedkeuring aan 
het ontwerp. De relatie met historische gebouwen in de omgeving, het natuurlijke karakter van het 
materiaal en effect op licht en de tactiliteit speelden daarin een belangrijke rol.  
 
Rijke materialiteit 
Aan het uiteindelijke resultaat ging een intensief samenwerkingstraject vooraf. Jetten deed uitvoe-
ring onderzoek naar de gewenste rijke materialiteit van het glazuur binnen de gevraagde kleur 
‘wit’. Daarin is oneindig veel meer mogelijk dan de standaard van de industriële materialen. ‘Dat 
zijn vrij monotone, harde glazuren, terwijl we hier op zoek zijn geweest naar een bepaalde aan-
raakbaarheid van het geglazuurde keramiek, en een verzachting van het materiaal.’ Het glazuur 
moest het licht reflecteren, maar voor een deel ook juist absorberen om aan die gelaagdheid en 
zachtheid te komen. Bovendien was het belangrijk om naast dat lichtspel op afstand ook een be-
paalde karakteristiek te ontwikkelen die juist van dichtbij te onderscheiden is: de visuele aaibaar-
heid van het materiaal.  
 

      
 
In deze schetsfase, waarin de architect ter plekke de samples op locatie beoordeelde - hij nam ze 
letterlijk mee naar buiten - paste Jetten in haar studio heel minutieus haar recepturen aan op zoek 
naar dat ultieme en beoogde effect. ‘Het glazuur maakt tijdens het stoken en smelten een chemi-
sche verandering door. Die is onomkeerbaar, en probeer ik vooraf in te schatten en wordt tevens 
uitgebreid getest. Het mooie van dat proces is dat ook ik voor verrassingen kan komen te staan. 
Door ruimte te maken voor dit intuïtieve proces binnen het ontwerptraject, kun je enorme meer-
waarde bieden.’  
 
De perfecte fusie  
Eenmaal in de goede richting, kwam na de schets- en ontwerpfase en de aanbesteding het sa-
menwerken met de keramische industrie erbij, in dit geval met Boston Valley Terra Cotta. ‘Vanaf 
2014 zijn we de vertaalslag gaan maken van de samples naar schaalmodellen en mockups samen 
met de materiaalproducent. Het gekozen ontwerp is en blijft een uitgangspunt, geen blauwdruk. 
Daarvoor is het proces te afhankelijk van veel verschillende factoren. Toch kun je er uiteraard een 
typologie aan verbinden. Dit 688 Broadway-glazuur reageert sterk op licht, maar absorbeert ook. 
Dat geeft het een zacht, haast fluwelig karakter.’  
Het eindresultaat belichaamt de perfecte fusie tussen de architect en de glazuurontwerper, bea-
men Schieferdecker en Jetten. Al van verre speelt het licht een bijzonder spel met de geglazuurde 
keramische elementen, of het nu zonnig is of juist een donkere dag. In verschillende seizoenen ge-
draagt het materiaal zich anders, je voelt de sfeer mee veranderen, ook onbewust terwijl je over dit 
stukje van Broadway loopt. ‘Het gebouw gaat mee in het ritme van de gevels, is onmiskenbaar ei-
gentijds maar zonder de relatie met de historische context te verliezen.’ De materiaalkeuze is be-
wust gemaakt, en keramiek is weer helemaal van nu. Het effect is rijk, ook in deze moderne vorm-
geving. Of zoals Schieferdecker dat zo mooi zegt, ‘Christine voegt een artistieke meerwaarde toe 
aan het project.’ 
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