


De uitstekende
vlakken zijn
bedacht om inkijk
vanaf de straat te
minimaliseren.
De bedoeling is
dat hier nog
metalen roosters
op komen, om de
zon (zuidgevel!)
te weren.

Edo en Trijnie Brandt
vonden in de Randstad
nog een perfecte
landelijke plek voor
hun huis. Dit is het
uitzicht vanuit de vide.

Edo en Trijnie Brandt: 'Erik Wa-
melink was tijdens het eerste ge-
sprek heel open. Het klikte
meteen. De prijs waarvoor hij kon
bouwen beviel ons. Samen met
hem zijn we een aantal van zijn
huizen gaan bekijken. Het voor-
werk is heel belangrijk.Wij hebben
de tijd genomen om samen met de
architect in het buitenland een
aantal gebouwen te bezichtigen,
die details hadden waarvan hij ge-
bruik wilde maken. Zo zagen we in
Berlijn een huis waaraan ons ont-
werp sterk refereerde. Bij Basel za-
gen we op het terrein vanVitra het
paviljoen van Tadao Ando. Hier
werden we overtuigd van de
schoonheid van een entree met

een breedte van slechts 90 cm. In
het paviljoen van Mies van der
Rohe in Barcelona werd een deel
van Eriks tuinontwerp aanschou-
welijk gemaakt: het watertapijt.
Bouwen kan heel spannend zijn.
Soms moet je in korte tijd belang-
rijke beslissingen nemen.Wij heb-
ben bijvoorbeeld het faillissement
van onze eerste aannemer moeten
zien te overleven.' De opdracht-
gever nam plaats in de directie van
de bouw.'Daar heb ik spijt van ge-
kregen.Je maakt je namelijk me-
teen medeverantwoordelijk voor
alle fouten die onvermijdelijk
worden gemaakt. Het is beter de
architect de leiding te geven. Dat
was in ons geval echter lastig, want

Erik woont aan de Duitse grens en
wij bouwden bij Amsterdam.'
'Als opdrachtgever heb je een
sterke machtspositie. Daar moet je
zorgvuldig mee omgaan.Je hebt
snel de neiging je mening door te
drijven, iets waarvan je dan later
vaak spijt krijgt. Je hebt iemand
jouw vertrouwen gegeven, dus
moet je alles ook aan hem (kun-
nen) overlaten. Wij hadden een
heel ander beeld voor ogen van de
door ons gewenste woning, maar
Erik wist ons met zijn maquettes
snel te overtuigen van de juistheid
van zijn inzichten. Architecten
hebben in hun hoofd een veel gro-
tere bibliotheek met voorbeelden
dan je als opdrachtgever ooit kunt

• Kavel: 936 m2

• Inhoud: 1.089m3,
inciusief dakterras
• Bouwkosten: f 545.OOO,
exclusief keuken en bad-
kamer • Cewels: stucwerk
wit-grijs • Vloeren woon-
niveau: natuursteen
• VIoeren slaapkamer-
niveau: katoenen
vloerbedekking

Buitenkozijnen: aluminium



DETAILS UIT HEEL
EUROPA

verzamelen. Op deze locatie was
het lineaire polderlandschap met
zijn lange, rechte dijken, sloten en
wegen, en de langwerpige vorm
van de kavel aanleiding voor de
keuze van een lang, smal en hoog
gebouw. Om dat lineaire te ver-
sterken is in het tuinontwerp een
rij bomen en een 'watertapijt' op-
genomen, evenwijdig aan het
gebouw. Het watertapijt weer-
spiegelt als het ware het huis, zowel

in de breedte als in de hoogte. In
nieuwbouwwerken wordt in het
algemeen met de Vijfde gevel', het
dak,niets gedaan.Hierwel.Edo en
Trijnie Brandt: 'We hebben veel
energie besteed aan het ontwerp
van het dakterras. De drie verdie-
pingen geven als enige in de wijk
een uitzicht over de dijk van de
Haarlemmermeerpolder. Detaille-
ring is heel belangrijk. Ieder
hoekje moet in detail op papier
zijn uitgewerkt, anders kom je
voor verrassingen te staan. De ar-
chitect heeft zelfs de inrichting
voor een deel bepaald. Hij bleek
heel goed te weten welke meube-
len hier het mooist tot hun recht
komen.'

Edo en Trijnie kregen in
de brandweerkazerne van
Zaha Hadid op het terrein
van Vitra alvast te zien
hoe mooi hun badkamer
met mozaieksteentjes zou
worden.



Edo en Trijnie Brandt begonnen met... het doorwerken van een stapel Ei-
gen Huis & Interieur. Ze vielen op het werk van Erik Wamelink. Zelf hadden
ze nauwelijks eisen of wensen. Beiden vinden dat als je een bewuste
keuze voor een architect hebt gemaakt, je als opdrachtgever een stapje
terug moet kunnen doen.



Vanaf de woon-
verdieping is er
een loopbrug die
met een trap naar
de tuin voert. Op
het grote water-
oppervlak liggen
vierkante stapte-
gels. De tekenin-
gen rechts laten
zien dat er onder
de grond werd
gebouwd. Zo werd
de maximum
hoogte van de
daklijst gehaald.
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'Via kennissen kwamen we in con-
tact met Erik Wamelink. Hij ver-
telde ons twee uur lang bevlogen
over zijn ontwerpen, zijn ideeen,
visie en "geintjes". Daarbij liet hij
veel foto's en maquettes zien. Hij
mag graag spelen met lichtinval,
praat bijvoorbeeld over hoe ramen
in de vorm van schietgaten een
tijdklok op de muur vormen. Zijn
ideeen zijn vaak heel simpel en
leuk. Betonnen bankjes aan de zij-
gevel... Heb je een leuk gesprek
met de buurman, dan wordt dat ei-
genlijk al afgekapt als je zegt dat je
er even een stoel bij gaat halen.
Nou, dan zetten we een toch een
vast bankje neer!'
'Onze woonwensen waren vrij
basaal.We wilden een grote woon-

kamer. De keuken mocht daar deel
van uitmaken, als hij maar niet op-
viel.Verder wilden we een geschei-
den bad en douche. Ook de kavel
bood restricties. Een belangrijke
eis op deze plek was een puntdak.
De dakgoot mocht niet hoger zijn
dan 3.60 meter. Dat was voor ons
een teleurstelling omdat we twee
verdiepingen wilden. "Dan moe-
ten we een meter de grond in," zei
Erik. Dat betekende dat de woon-
kamer boven werd gesitueerd. Be-
neden slapen en boven wonen was
iets waar ik wel even aan moest
wennen.'
'Je kunt ons gerust uitmaken voor
architectonische nitwits. Later zie
je dan dat Eriks ideeen aansluiten
bij die van Mies van der Rohe en

Le Corbusier.We bezochten met
Erik huizen van hem. Opvallend is
dat de voorkant vaak heel gesloten
is en de achterkant open. Ook op-
vallend was hoe de architect met
enthousiasme door de bewoners
werd onthaald.
Eigenlijk pas in de afwerkfase
drukten wij enkele zaken door.
Zoals een houten vloer in de
woonkamer. Erik wilde donker
natuursteen, maar dat vonden we
echt te koud. Onder de nok wilden
we een grote Engelse kachel, Erik
vond het zonde dat de open ruimte
zo doorbroken werd. Eigenlijk is
het eerste ontwerp op een paar
kleine dingen na onveranderd ge-
bleven.Architect en aannemer,As-
sink uit Eibergen, voelen elkaar



In december 1995 kochten Marly Burger en Mark Nijs een kavel. Aanvan-
kelijk gingen zij met een grote bouwmaatschappij in zee. 'Lekker makkelijk,
dachten we, alles in een.' Met werd een mislukking. Na hun overstap naar
Erik Wamelink kwam het toch nog goed. Hun enige wensen waren een
grote woonkamer en een gescheiden badkamer en douche.

perfect aan en onze opzichter
stortte zich met hart en ziel op het
huis. Als je er woont vallen be-
paalde dingen pas extra op. De
woonverdieping is steeds opnieuw
een genot. Gisteren bijvoorbeeld
was er weer een schitterende zons-
ondergang, die je beneden in het
wateroppervlak weerspiegeld kunt
zien. De reling van gegalvaniseerd
staal rond het trapgat op de woon-
verdieping vond ik voor plaatsing
een ordinair dranghek. Op zijn
plek werd het ineens een fraai ob-
ject. Toen de buurt op de borrel
kwam, was het huis nog grijs.
"Bunker", "kantoor" waren bena-
mingen die we hoorden, maar bin-
nen sloeg dat steevast om in
bewonderende kreten.' 61



WOONKAMER
OP EEN HOO

Als je je huis laat bouwen op het terrein van je eigen
kwekerij, dan heb je vooral behoefte aan privacy.
Erik Wamelink bedacht voor Majo en Angelo Vos een
gedurfde oplossing met een schitterend uitzicht.

Angelo Vos:'Wij hadden van tevo-
ren al goed rondgekeken. Mijn
vrouw en ik hadden een zeer be-
langrijk punt: privacy. Als je mid-
den in je eigen bedrijf woont is dat
gewoon noodzakelijk. Erik kwam
met het idee om boven te gaan wo-
nen. Ik moest daar even over naden-
ken, maar heb er nu geen spijt van.
We kijken uit over de kwekerij en
over de weilanden.Volgens mij is dit
uniek in Nederland.'
Van tevoren hebben Majo en An-
gelo hun budget bepaald. 'Je moet
niet verbaasd zijn als je daar over-
heen gaat.We wisten meteen dat de
buitentrap en de overkapping een
meerprijs betekenden. Maar toen
er moest worden bezuinigd von-
den we dat we beide "extras" niet
konden missen. Moesten we het
huis dan maar een meter korter ma-
ken? Uiteindelijk bleek dat dat
weinig zou schelen.Als de overkap-
ping wegviel, kwam er niet alleen te
veel zon in huis, maar werd het ook

meer een "gebouw" en dat wilden
we niet. Om geld te besparen beslo-
ten we te wachten met de sauna op
zolder en het afbouwen van het
dakterras. Erik wilde binnen eerst
twee gelakte beukentrappen. Om
de kosten te drukken werden die
van natuursteen en van vurenhout.
Ook de halogeen spots in de ber-
ging vond ik overdreven.'
'We hadden een hele goede aanne-
mer,Wessels.Van sommige mensen
hoor je dat zo'n bouwproces hen
j a r e n v a n h u n leven heeft gekost. I k
kan me niet herinneren dat ik een
nacht wakker heb gelegen.'
'De kleurcombinatie aan de bui-
tenkant komt vooral van ons, Erik
wilde liever grijs, maar was het hier
wel mee eens.Voordat het af was
hoorden we weleens "Gaan jullie
in een flat wonen?" Nu het af is zijn
er zeker mensen die de buitenkant
niet mooi vinden. Maar als ze bin-
nenkomen en ons uitzicht zien,
dan zijn de reacties vooral positief.'

Boven: de maquette van het huis van Angelo en Majo
Vos met het dakterras. Onder: de plattegronden, met
links de woonverdieping (met keuken) op de eerste
etage en rechts de slaapkamers en badkamer op de

begane grond.



Om de symmetric
niet te verstoren
lijkt de trap als bij
een vliegtuig tegen
het huis aan gescho-
ven. Linksboven en •
midden:de wanden
van de woonkamer
bestaan voor tachtig
procent uit glazen
schuifpanelen. De
overkapping zorgt
dat er niet te veel
licht binnenvalt.

ErikWamelink
Erik Wamelink (1948) volgde de architectenopleiding en bouwen blijft gelijk, of het nu om een woonhuis of
aan het Instituut voor Architectuur (I.V.A.) in Utrecht, een gebouw met een andere functie gaat. 'Bij mij is

In 1974 studeerde hij af en vestigde hij zich met zijn een huis een gebouw en een gebouw een groot huis.
eigen bureau in Lichtenvoorde/Lievelde. Sindsdien Zo'n huis zelf kan wat materialen betreft heel eenvou-

werkt hij aan opdrachten door heel Nederland. Zijn dig zijn. Door het op een goede manier toepassen van
bureau zet ontwerpthema's meteen om in studie- materialen kan het toch een "rijk" gebouw worden.'

maquettes. Dat is heel handig voor opdrachtgevers, Erik Wamelink maakt ook graag een (basis) ontwerp
die vaak moeite hebben met het lezen van tekenin- voor de tuin. Hierdoor worden huis en tuin nog meer

gen. Volgens Wamelink ligt de bouwvorm dikwijls al een eenheid. De architect is 'de man van de dakterras-
besloten in de vorm van het terrein. 'Zestig procent sen'. Een groot voordeel van een dergelijke plek is de

van de oplossing van het ontwerp wordt gedicteerd optimale privacy, iets waarmee Erik Wamelink, ook in
door de plek waar je bouwt.' Zijn manier van denken de rest van zijn ontwerp, ernstig rekening houdt.


