WOONHUIS TE TERHEIJDEN
architectenbureau Erik Wamelink te Lievelde

Opdracht De opdrachtgevers, een lerarenechtpaar met twee studerende kinderen, dat zeer geïnteresseerd is in architectuur, heeft contact gezocht naar aanleiding
van publikaties van eerdere projecten van
ons bureau. Men bewoonde een anonieme
bungalow en was al jaren bezig met het
verzamelen van meubels van bekende ontwerpers en architecten.
Een grote wens was, door een architect een
eigen woonhuis te laten ontwerpen en
bouwen, waarin tevens hun verzamelde
meubels zouden passen. Het liefst een woning met plat dak. Het vinden van een
bouwkavel, waar een woning gebouwd
kon worden met een plat dak, is niet gelukt,
dus moesten we een woning ontwerpen
met een kap en pannendak.
Situatie/ontwerp Ik heb voorgesteld om
aan de rand van het dorp Terheijden, met
uitzicht over sportvelden, boven de woonfuncties te leggen om zo een mooier uitzicht te bieden.
De woning is midden op het terrein geplaatst om zoveel mogelijk ruimte eromheen te behouden. Om deze reden is het
huis ook zo smal mogelijk gemaakt (6,00
m).
De slaapkamers op de begane grond zijn
allemaal op het oosten gericht, zodat je met
de zon opstaat. Op woonniveau zijn de stalen spanten en de kapvorm afleesbaar. Het
kookhuisje, garderobekast, en het toilet
zijn als een meubel in de ruimte geplaatst.
De trap naar het woonniveau is buiten de
bouwmassa geduwd om een luie trap mogelijk te maken.
Materiaalkeuze De gevels zijn van B2blokjes (20x20 cm) gemetseld in tegelverband. De niet-dragende binnenwanden
van Gibo en de dragende wanden van kalkzandsteen blokken; de kozijnen hardhout

1 Situatie 1:5000
2 De westgevel, uitziende op sportvelden
3 De zuid- en oostgevels
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meranti, het dak gedekt met Teewen sneldekpannen. Ik heb een voorkeur voor
goedkope bouwmaterialen, zodat ik zoveel
mogelijk geld overhoud om leuke details
te kunnen maken. De meerwaarde ontstaat
niet door dure materialen.
Constructie De stalen spanten staan op de
vloer van het woonniveau en zijn in het
zicht gelaten om een ritme in het gebouw
te krijgen. In de flens van de stalen spanten
zijn de wanden gemetseld.
Inrichting Een grote zorg was of de betegelde 'kern met voorzieningen' niet te veel
zou concurreren met de mooie meubels.
Erik Wamelink

Namen en getallen
Adviseurs: constructiebureau Wiggers BV,
Varsseveld (constructie)
Opdrachtgever: Holterman, Terheijden
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Assink BV,
Eibergen
Tuinarchitect: Erik Wamelink
Data: opdracht 1989, ontwerp 1990, bouw
1990-Jan. 1991
Maten: opp. bouwterrein 525 m2, bebouwde opp. 114 m2 incl. carport, bruto vloeropp. 78 m2, bruto inhoud 535 m3
Kosten: bouwsom / 220.000,-, incl. installaties, honoraria en BTW, excl. inrichting
en keuken
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ingang
carport
berging
slaapkamer
overdekt terras
woonkamer
keuken
eethoek
tv-ruimte
vide
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7 Trapopgang van begone grond naar eerste en van
eerste naar insteekverdieping. Circulatie om de betegel
de servicekern
8 Gezicht vanaf de tv-ruimte In de woonkamer
9 Eethoek met velum
10 Servicekern met de tv-ruimte daar bovenop
11 De tv-ruimte

