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Hoe als je je

"HOE

ALS JE JE

MET ZORGELOOSHEID

KON OMRINGEN

EN DAT DAT

JE RUIMTE

WAS"

Bert Schierbeek (1918-1996)

 n WOONDROOM

FOTOGRAFIE: EWOUT HUIBERS

Poëtische laag uit gedicht in steen vertaald

Zorgeloos genieten 
van een stijlvol thuis

OP EEN RUSTIGE PLEK NABIJ EEN HISTORISCHE DORPSKERN 

ONTWIERP HET ERVAREN EN VEELZIJDIGE BEDAUX DE 

BROUWER ACHITECTEN EEN ROYALE EN DUURZAME VILLA, 

WAARIN DE GRENZEN TUSSEN DE BINNEN- EN BUITENRUIMTE 

ZIJN VERVAAGD EN ALLE RUIMTES OP ELK NIVEAU MET ELKAAR 

ZIJN VERBONDEN. AL VROEG IN HET SAMENWERKINGSTRAJECT 

MET HET IN 1937 OPGERICHTE ARCHITECTENBUREAU BLEEK 

DAT DE OPDRACHTGEVERS HUN WOONWENS GOED HADDEN 

UITGEDIEPT. ARCHITECT JACQ. DE BROUWER: “TIJDENS EEN VAN 

ONZE EERSTE GESPREKKEN HAALDEN ZE EEN GEDICHT VAN 

BERT SCHIERBEEK AAN EN VROEGEN ZE ONS OM DE POËTISCHE 

LAAG UIT HET GEDICHT IN STEEN TE VERTALEN. EEN PRACHTIGE 

EN VERRASSENDE MANIER OM JE WENSEN EN DROMEN 

KENBAAR TE MAKEN.”

Bedaux de Brouwer Achitecten
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Het perceel van de nieuwbouw is gelegen in een stedenbouwkundige 
enclave die zijn oorsprong kent in de jaren ’60. De bij die tijdgeest ho-
rende karakteristieken zijn in deze wijk te vinden: grote percelen, diepe 
voortuinen en woningen met een beperkte bouwhoogte. Dit suburbane 
karakter wordt gecomplementeerd met aangename en ingetogen archi-
tectuur. Dit gegeven is zodoende ook het Leitmotiv geworden voor de 
nieuwbouw, die plaatsmaakt voor een afgebroken, zeer gedateerd huis. 

ZWEMBADPATIO EN LICHTHOF
In een zoektocht naar het vervullen van de woonwens die de opdrachtge-
vers met het gedicht omschreven, zijn zowel gestapelde als gelijkvloerse 
varianten onderzocht. De grootte van het perceel bleek uiteindelijk ge-
noeg plek te bieden om het hele woonprogramma eenlaags uit te voe-
ren, waardoor een toekomstbestendige woning gerealiseerd kon worden. 
Met het situeren van het gelijkvloerse volume is getracht ordening aan te 
brengen in de grillige contour van het perceel, wat ertoe heeft geleid dat 
buiten de gebouwcontour drie zuiver rechthoekige tuindelen zijn ont-
staan, alle met een specifiek eigen functie: de voortuin, de terrastuin en 
de patio met zwembad. Een vierde rechthoekig tuindeel bevindt zich bin-
nen de gebouwcontouren en laat zich het best omschrijven als lichthof. 
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SPANNENDE VERVAGING VAN DE BINNEN- EN BUITENRUIMTE
Gelegen tussen de voortuin en de schuinstand in de voorgevel is een vijf-
de groenplek te vinden. Dit karakteristiek vormgegeven plantvak is een re-
sultante van een bestemmingsplanregel. Daar waar de afgeschuinde rich-
ting van de voorgevellijn meedoet met die van de buurwoningen, brengt 
het voorgelegen plantvak het volume weer terug binnen de orthogonale 
lijnen van het geheel. Het resultaat is een spannende vervaging van de 
binnen- en buitenruimte, waarbij een meerstammige boom op arm-
lengte van de woonkamer is komen te staan. De vijf groenplekken in en 
rondom het huis zijn hoogwaardig ingericht door MTD Landschapsarchi-
tecten. De nieuwe groenplekken verhouden zich op passende wijze tot 
de aanliggende tuinen en stralen op een eigentijdse manier ook diezelfde 
rust uit. Het woonhuis is voorzien van een leverkleurige/donkergrijze ge-
velsteen en beoogt op eigen wijze, net als de architectuur uit de jaren 
’60, slechts achterdoek te zijn voor de genoemde stedenbouwkundige en 
landschappelijke kwaliteiten. 

VERHEVEN UITKIJK
Vanuit de licht verhoogde woonkamer hebben de bewoners een verhe-
ven uitkijk over de straat. Rondom de lichthof is een tweede niveauver-
schil te vinden. Als ware het een borstwering, biedt deze verhoging plek 
voor de benodigde kastruimte, waardoor de plattegrond verder groten-
deels vrij kan blijven van kastruimtes. De lichthof brengt extra zonlicht in 
de diepe plattegrond, brengt net als het plantvak weelderig groen nabij 
de leefomgeving en zorgt bovendien voor enige distantie tussen woon-
hoek en zithoek. De woonkeuken is georiënteerd op het zuiden en wes-
ten. Van daaruit zijn de slaapkamers en de werkkamer te bereiken, die alle 
direct toegang hebben tot de zwembadpatio.
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Bedaux de Brouwer Achitecten
Dr. Keyzerlaan 2
5051 PB Goirle
Tel: 013-5368555
post@bedauxdebrouwer.nl
www.bedauxdebrouwer.nl

MTD landschapsarchitecten
Zuid-Willemsvaart 142
5211 NW ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6125033
info@mtdls.nl
www.mtdls.nl

i29 interior architects 
Industrieweg 29
1115 AD Ouder-Amstel 
Tel: 020-6956120
info@i29.nl
www.i29.nl  

Quooker
www.quooker.nl

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

AANVULLING OP GEDICHT 
Het interieur is verzorgd door i29 interior architects, die de architectuur en het 
interieurontwerp in volledige synergie brachten. Alle kasten, keukens en meu-
bels zijn op maat ontworpen binnen de architectonische lay-out. Door het hele 
huis worden grote houten oppervlakken gebruikt om de verschillende ruimtes 
met elkaar te verbinden. Kasten, kleerkasten, wanden, schuifdeuren en bedden 
zijn gemaakt uit één en hetzelfde materiaal. Om de connectie tussen binnen 
en buiten nog meer te versterken, zoeken zwarte interieuraccenten een relatie 
met de donkere gevelsteen. Voor Bedaux de Brouwer Architecten geldt vooral 
waardering voor de rol van beide opdrachtgevers: inspirerend en stimulerend, 
waarbij op basis van kennis en inzicht een aangename samenwerking ontstond. 
De samenwerking werd afgesloten met een mooi gebaar van de opdrachtge-
vers. Bedaux de Brouwer Architecten ontving een bedankbriefje met een aanvul-
ling op het gedicht van Bert Schierbeek: “Onze ruimte van zorgeloosheid. Onze 
adempauze. Ons leven.”

Vlnr.: Jaspar Jansen - i29 Interior Architects, Jacq. de Brouwer - Ontwerper woonhuis - Bedaux 
de Brouwer Architecten, Jeroen Dellesen -  i29 Interior Architects, beide opdrachtgevers.
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