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Aan de achterzijde van de woning vormt de zeven meter grote 

overstek een plafond voor het terras, zorgt voor schaduw en 

kadert het terras in. Dit ruime terras is als een continuüm van 

het interieur, een plek tussen het binnen en het buiten.

De scherpe detaillering waarbij het materiaal zonder 

overgang oplost in de lucht, draagt bij aan de abstracte 

verschijningsvorm van de woning. In de loop der jaren verkri-

jgen de materialen een subtiel patina waardoor het gebouw 

onderdeel	van	de	plek	wordt	en	de	tijd	afleesbaar	blijft.

Zoals de wandelaar bij een plotse regenbui beschutting zoekt 

onder een omgewaaide boom, zo vinden de bewoners bes-

cherming in deze woning.

De woning, gelegen op een mooi open kavel tegen de bosrand 

aan, bestaat uit twee hoofdvormen: een L-vormige basis 

waarop een langwerpig volume balanceert. 

In de L-vormige basis bevinden zich de belangrijkste woon-

functies.	Aan	de	openbare	weg	is	zij	afhoudend	en	gesloten.	

De donkere wand is gemetseld met een lange donkere steen 

welke oogt als een plak klei, zo verwijzend naar het beeld 

van een aardewal. De stenen zijn stootvoegloos door één 

metselaar verwerkt. Eenmaal binnenin de woning openen de 

ruimtes zich naar het terras, de tuin en de bosrand, badend in 

het licht. De tuinzijde van de woning is vervaardigd van in het 

werk gestort beton, smetteloos van kleur, de verbeelding van 

het	moderne	wonen	in	de	aardewal.	Ook	enkele	specifieke	

elementen, zoals de aanduiding van het huisnummer en de 

binnenhaard zijn in beton vormgegeven. 

Over deze stenen onderbouw ligt een omgevallen houten 

volume waarin zich de slaapruimtes bevinden. Het volume is 

gevormd door een staalconstructie en rondom bekleed, inclus-

ief het geknikte plafond en dakvlak, met een open houten 

lattensysteem van Louro Preto, een FSC gekeurd tropisch 

hardhout. Onder dit omgevallen volume welke ver over de 

stenen basis uitkraagt, worden beschutte plekken rondom het 

huis gevormd. Aan de entreezijde is het uitkragende houten 

volume stevig verankerd aan de bodem door middel van een 

glazen berging Schuingeplaatste en stevige stalen kolommen 

beschermen het glas. Enkele van deze kolommen dienen als 

trekstangen voor de kolomloze uitkraging aan de tuinzijde. 
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			1e verdieping

      begane grond

1	entree
2	woonkamer
3	keuken
4	studeerkamer
5	terras
6	berging
7	slaapkamer
8	installatie
9	badkamer
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situatie

voorzijde met entree

diepe negge van stenen
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ontmoeting aarden wal en het moderne huis



tuingevel	(tijdens	afbouw	houten	gevel)




