N I EUWE STATUS
DRIE WOONHUIZEN TE
LICHTENVOORDE
Erik Wamelink architect te Lievelde
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De huizen ontworpen door Erik
Wamelink zou je kunnen scharen
onder de stroming van het neomodernisme. Er zitten references in
naar inspirerende voorbeelden van
dode meesterarchitecten, maar de
keuzen van Wamelink zelf zijn sterk
genoeg om pastiche te voorkomen.
Drie opdrachtgevers, drie plattegronden en drie manieren van wonen.
Een strak georganiseerde plattegrand, met praktische constanten
zoals vaste kasten in slaapkamers en
aparte bergkamers. Er is immers
geen zolder. De trap is meestal een
bijzonder element in het huis, extra
lang, of zo geplaatst dat de ruimte
erdoor wordt ingedeeld of bepaald.
De woonkamer is een open vertrek,
de keuken is open, maar op de vloer
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speelt wel het licht een grote rol.
Dat stroomt door verschillende soorten openingen, soms gefilterd door
luifels, naar binnen. Een andere
eigenschap van de Wamelinkhuizen
is datje er op verschillende manieren in kunt komen en dat de routing
heel slim is opgezet. Soms zijn er
betonnen bankjes aan de bezonde
gevels van het huis geklemd. We
dachten dat na de villa's van dejaren
dertig, Herman Haan, Hein Salomonson en Jan Rietveld het ontwerpen
van vrijstaande huizen passe was.
Misschien is Wamelink wel de uitzondering op de regel en krijgt het ontwerp van het vrijstaande woonhuis
weer de status die het verdient en
ook lange tijd heeft gehad.
GtC

1 De tuinderswoning in Lichtenvoorde, uit het zuidwesten.
2

Situatie 1:4000.

3 Plattegronden begane grand, eersfe verdieping
en dak 1:300.
4 Noordgevel met voordeuren en trappenhuis. Links
de buitentrap naar het woonniveau.
5 Zuidgevet, vanuit de kwekerij gezien.
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hoofdingang
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bankje
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slaapkarner ouders
horizontals zonwering
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loopbrug
9
mgang
10 kcuken
11 voorraadkast
12 woonkamer
13 dakterras
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TUINDERSWONING TE
LICHTENVOORDE
Toelichting E. Wamelink:
Ontwerp De opdrachtgevers, een gezin met een kind, wilden
een woonhuis bij hun bedrijf bouwen. De kwekerij ligt aan
een provinciale weg, de Hamelandroute, tegenover het industrieterrein van Lichtenvoorde. Ik wilde de tuinder niet tegen
zijn eigen woning laten aankijken, maar juist over zijn bedrijf
laten uitkijken. Doordat het wonen op de eerste etage is gesitueerd, hebben de bewoners een schitterend uitzicht, tot aan
Vragender toe. Het huis is traditioneel gemetseld met spouwisolatie. De gevels zijn gestuct, voorzien van brander putz,
kleur zachtgeel. De zonwering is een architectonisch aspect
van de woning. De aluminium puien kunnen worden opengeschoven, zodat de familie 's zomers op een groot balkon
woont.
Namen en getallen

Bouwteam: Erik Wamelink architect (architect); Wessels bv,
Vragender (hoofdaannemer); constructieadviesbureau ing F.
Wiggers bv, Varseveld (constructeur); familie Vos, Lichtenvoorde (opdrachtgever).
Data: opdracht 1995, ontwerp 1995, bouw 1996.
Maten: opp bouwterrein 10.000 m2, bebouwde opp 96 m2,
bruto vloeropp 219 m2, bruto inhoud 600 m3.
Kosten: totale stichtingskosten / 340.000; excl keuken, badkamer en natuurstenen vloeren.
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WOONHUIS TE
LICHTENVOORDE
Toelichting E. Wamelink:
Ontwerp De opdrachtgevers, voor wie ik al eens een verbouwing had gedaan, konden een kavel kopen. Door de verbouwing waren ze op het spoor van het Nieuwe Bouwen gezet.
Rondom veel uitbundige vormwil en boerderijachtige bebouwing; daarom stelde ik voor een eenvoudige doosvorm als
hoofdmassa te nemen. De slaapkamers zijn zo gesitueerd dat
je met de zon opstaat. De woonlaag ligt op de eerste verdieping en biedt uitzicht op een voetpad achter de Martin Leliveltstraat. Het dak rust op stalen kolommen; de spleet in de
noordgevel verraadt 's avonds de bewoners. De constructie is
traditioneel vuilmetselmerk, aangeraapt met cementspecie.
Namen en getallen
Bouwteam: Erik Wamelink architect (architect); bouwbedrijf
Harbers, Lichtenvoorde (hoofdaannemer); constructieadviesbureau ing F. Wiggers bv, Varseveld (constructeur); familie Van de
Hoven (opdrachtgever).
Data: opdracht 1994, ontwerp 1995, bouw 1996.
Maten: opp bouwterrein 630 m2, bebouwde opp 98 m2, bruto
vloeropp 196 m2, bruto inhoud 575 m3.

6 Westgevel: gang met kijkgaten, daarboven de
woonruimte.
7 Dee/ oostgevel met extra ingang.
8

Oostgevel.
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Het woonhuis in Lichtenvoorde. De zuidwestpunt,
met voor Wamelink karakteristieke banken.

10 Situatie 1:4000.
11 De woonruimte op de eerste verdieping.

WOONHUIS TE
HOOFDDORP
Toelichting E. Wamelink:
Ontwerp De opdrachtgevers waren zeer
geinteresseerd in architectuur, ze kochten
ook veel bladen over wonen. In publicaties
hadden ze woningen van ons gezien.
Samen met hen ben ik door Nederland
gereden om onze huizen te bekijken. Aan
de rand van de Geniedijk in Hoofddorp
hadden ze een kavel kunnen kopen. Ik heb
een smal, lang gebouw voorgesteld met
een dakterras op 5.40 meter hoog, zodat je
over de dijk een prachtig uitzicht hebt op
de Haarlemmermeerpolder.
Het huis is gemaakt met Sismo verloren
bekistingsysteem van gegalvaniseerd staaldraadraster, waarin PS schuimplaat gevuld
met vijftig procent spramex en vijftig procent gewoon beton. De elementen zijn verdiepingshoog op de bouw aangevoerd. De
buitengevel is lichtgrijs gestuct. De tuin is
ook door ons ontworpen, evenals de binneninrichting. Het ontwerp is in 1997 genomineerd voor de Betonprijs.

12 Uit het zuidoosten. Het huis is zover mogelijk naar
achteren geschoven op de spits toelopende kavels.
13 Hal met trap en vide.
14 Plattegronden begane grand en verdieping 1:300.
15 Dakterras van het woonhuis in Hoofddorp.
16 Situatie 1:4000.
17 De karner grenzend aan het terras.

Namen en getallen
Bouwteam: Erik Wamelink architect
(architect, tuinarchitect en interieurontwerp); De Schaver, Mijdrecht (hoofdaannemer); familie Brandt, Hoofddorp
(opdrachtgever).
Data: opdracht 1993, ontwerp 1994 1995, bouw 1995.
Maten: opp bouwterrein 925 m2,
bebouwde opp 132 m2, bruto vloeropp
300 m2, bruto inhoud 1089 m3.

18 (Jit het zuidwesten: huis aan het water.
19 Huis aan de straat. Op het noorden een
gatengevel.
20 Plattegronden begane grond, eerste verdieping
en dak, plus doorsneden 1:300.
21 Zitgedeelte met groot venster dat uitziet
over de dijk.
22 Het gehete woonvertrek.
23 Context van het huis.
(foto's 15, 77, 18, 19, 21 en 22 Gert von Bassewitz,
Hamburg)
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