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i Het door Jelle de Jong architekten ontworpen

bezoekerscentrum bij het Woudagemaal in Lemmer
was een van de drie ﬁnalisten bij de Vredeman de
Vriesprijs voor architectuur in 2012.

Een dynamisch duo
Gebouw
Een oud gebouw krijgt vaak een aanbouw als de gebruiker uit
dat jasje groeit. Er wordt dan vaak voortgeborduurd op wat er
staat. Maar als de nieuwbouw scherp contrasteert, komt het
bestaande pand juist meer tot zijn recht. Door Ria Kraa.

S

oms weet je niet wat je
wilt maar kom je er in elk
geval al snel achter wat
je níét wilt. Kim Linse en Marcel
Schwirz, eigenaren en uitbaters
van Hotel Lunia in Oldeberkoop,
hadden precies in hun hoofd wat
nodig was. Veertien nieuwe hotelkamers. Maar ze hadden geen
idee hoe dat er ongeveer uit zou
kunnen gaan zien. Ze lieten een
architect een ontwerp tekenen en
toen nog een – en allebei kwamen
ze met iets traditioneels, een aanbouw die ongeveer dezelfde sfeer
en stijl ademde als de monumentale villa die het hoofdgebouw
vormde. Toen wisten ze: dit is niet
wat we zoeken en mooi vinden.
Maar wat dan wel? Kims vader
wist nog wel een oude bekende
die architect was en zo belandden
ze bij Jelle de Jong architekten in
Lemmer. Met hun ideeën ,,klikte
het meteen”, zegt Kim Linse, die
intussen een dik jaar naar volle
tevredenheid van het resultaat
geniet.
Projectarchitect Kees de Haan
vat het ontwerp simpel samen:
,,We hebben gedaan wat we dachten dat nodig was.” En dat was
niet niks: sloop van alles behalve
de villa zelf. ,,De bestaande aanbouw zat op de mooiste plaats
van het terrein. Dáár wrong de
schoen. Maar het bood tegelijkertijd een ﬂinke kans op een hele
grote kwaliteitsslag. Want de
plek had veel kwaliteit, dat zagen
we meteen bij het eerste bezoek.
Dat was er op een mooie herfstige
dag: die grote oude bomen met
prachtig gekleurd gebladerte,
zonnetje erbij...”
Ze zagen in één oogopslag dat
de ligging van de aanbouw en
de parkeerplaats die schoonheid
,,een beetje verpestten”, zegt De
Haan. ,,De mooiste kamer van het
hotel - de eetzaal in de villa die in
principe uitkeek op de tuin - had

De oude situatie: een vleugel midden in de tuin, die het uitzicht vanuit de villa wegnam.
Foto: Jelle de Jong architekten

tien kamers ook een nieuw woonhuis moeten gaan omvatten.
Maar de opdrachtgevers gingen
daar meteen in mee. De architect
,,moest zelf even slikken”, zegt
De Haan. ,,Daar moest bij ons
op het bureau intern wel even
over gesproken worden - we zijn
tenslotte ook restauratiearchitecten en dat koetshuis was net als
de villa een monument.” Toch
luidde de conclusie dat je soms,
en in dit geval zeker, rigoureus
moet durven zijn. ,,Dit was echt
een kwestie van in het vlees moeten snijden om de patiënt te redden.”
Het werd een tijdrovende kwestie - het bestemmingsplan moest

Een gang met aan
één kant kamers,
dat is uitzonderlijk
gewijzigd want dat voorzag niet
in zo’n langgerekt blok als ontworpen was - maar de gemeente
was zeer meewerkend en enthousiast, ervoer De Haan. ,,Ze waren
natuurlijk blij dat ondernemers
in deze tijd durfden te investeren
en de noodzaak van sloop was
goed uit te leggen; daar bestond
meteen sympathie voor, ook in
de monumentenwereld. Want

bij dit plan waren zowel de villa
als de tuin als de nieuwe kamers
gediend: de tuin kreeg zijn grandeur terug, de villa het uitzicht
erop en alle kamers in de nieuwe
vleugel ook. We waren echt blij
met het organisatietalent, de wil
tot meewerken en de bereidheid
te luisteren van deze gemeente.
Dan heb je een mooie start.”
Niet economisch
De nieuwe vleugel tekende De
Haan zo dat alle kamers, verdeeld
over twee bouwlagen, uitzien op
de tuin. Aan de straatzijde loopt
de gang. ,,Uitzonderlijk, want
zulke bouw is niet economisch.
Bij hotels zie je meestal een lange

Een kwestie van in
het vlees snijden om
de patiënt te redden
nota bene een dichtgetimmerd
raam! Het was echt een hotel met
het lid op de neus.”
Koetshuis
Het was vrij eenvoudig om de
schoonheid van de plek tevoorschijn te halen - maar tegelijkertijd zeer ingrijpend. Want wilde
de tuin weer één open geheel
worden, dan moest de nieuwe
vleugel dus helemaal aan de rand
van die tuin worden gebouwd.
En dat betekende dat niet alleen
de aanbouw aan het hotel gesloopt moest worden maar óók
het koetshuis. Daar woonden op
dat moment Kim en Marcel. De
nieuwbouw zou dus behalve veer-

De nieuwbouw vormt een bewust gekozen contrast met het bestaande. Foto: Frans Andringa

gang met aan béíde zijden kamers.” Maar dan krijg je wel een
log blok. Deze afwijkende keuze
maakte mogelijk dat het bouwvolume smal bleef en daarmee de
tuin minder aantastte. Het werd
juist een mooie langgerekte afscheiding ervan.
Aan de straatzijde is de gevel
gesloten op een serie vierkante
vensters na. Tussen gevel en straat
groeit alles dicht met bomen en
struiken, zodat voorbijgangers
een rustig beeld hebben.
De kop van het gebouw is
schuin ‘afgesneden’, zo zien gasten vanuit het uiteinde van de
gang mooi uit op het dorp. Maar
met die ene blik naar buiten moeten ze het doen. ,,Des te groter is
dan de verrassing als je de kamer
binnenstapt.” Aan de tuinzijde is
die kamer één grote glazen wand,
met een terrasje of balkon, waardoor de tuin als het ware bijna
binnen komt. De kamers zijn ingericht in ‘landelijke stijl’ - een
keuze van de eigenaren, daar
heeft de architect zich niet mee
bemoeid, maar hij adviseerde wél
over de plaatsing van de bedden.
,,Je ligt met je tenen naar de tuin in plaats van naar je buurman zoals in de meeste hotels. Zo word
je wakker en zie je meteen die
tuin.”
Contrast
De keuze voor een moderne
strakke vormgeving, bekleed
met glas en donker geverfd hout
- is een bewust gekozen contrast
met het bestaande. ,,Dat doen we
wel vaker als we een uitbreiding
doen van een oud gebouw.” Je
ziet het inderdaad terug in meer
werk van het bureau. Het nieuwe
bezoekerscentrum van het Woudagemaal bijvoorbeeld, of de nieuwe vleugel bij kantoorvilla El Dorado van ecologisch adviesbureau
Altenburg en Wymenga in Veenwouden. ,,Vooral dat laatste voorbeeld lijkt erg op wat we hier met
het hotel hebben gedaan. In beide
gevallen bepalen zowel een oude
villa als een blok nieuwbouw het
beeld.” Als die twee elementen
niet complementair zijn maar
contrasteren, zullen ze elkaar versterken. Het rustige, donkere, abstracte nieuwbouwblok doet het
witte, klassieke van de villa extra
goed uitkomen. ,,Het maakt van
de villa meer villa, en de nieuwbouw wordt ook meer zijn eigen
ding. Een dynamisch duo noemen
wij dat wel op kantoor.”
Tegen de donkere kleur en de
rust van de nieuwbouw steekt
niet alleen de villa helder af maar
ook de monumentale bomen. En
omdat een derde bouwvolume
de rust en balans op het erf zou
verstoren, is de nieuwe woonruimte voor de opdrachtgevers
onzichtbaar opgenomen in het
langgerekte nieuwbouwblok. Zo
heeft de tuin één lange ononderbroken wand die de tuin scheidt
van de weg.

