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Architectuur

Een voortgaande
geschiedenis
Eeuwenlang stond op deze plek in Oranjewoud een
herberg; na de sloop ervan verrees er een witte villa.
Die werd verkocht aan mensen die vielen voor de
parkachtige locatie maar die wel een hedendaagse
uitstraling wensten. ,,Het is mooi om een eigen stukje
aan zo’n lange evolutie toe te voegen”, zegt Kees de
Haan van Jelle de Jong Architekten in Lemmer.
Ria Kraa
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De witte gevel
kreeg een
dikke isolerende schil en is
vervolgens afgewerkt met
hout, voor een warmere en
. Het
eigentijdse uitstraling
geheel - ook de tuin kreeg een
nieuw ontwerp, van Landstra
Land-scape - oogt nu informeler. Het hout zal verder vergrijzen, maar door een voorbehandeling zal het een egaal
geheel blijven. De twee oorspronkelijk horizontaal geplaatste ramen in de voorgevel zijn vergroot (de boom op
de grote foto onttrekt er een
aan het oog). ,,Je kijkt goed
naar wat mooie verhoudingen zijn en die twee waren te
klein voor dat grote gevelvlak. Nu krijgen de kamers
erachter ook veel meer licht.”
De overige openingen in de
voorgevel werden vervangen
door één grote hap die de
entree verbijzondert en veel
lichtinval en uitzicht biedt.

Binnen werd de woning tot
op het casco gestript en rigoureus anders ingedeeld. De
garage in het souterrain
onder een zwarthouten balkon (rechts op foto
) maakte plaats voor meer woonruimte en deze oostgevel
bestaat nu op beide verdiepingen volledig uit glas,
inclusief de borstwering van
het balkon. ,,Het ochtendlicht komt er prachtig binnen.” Belangrijke ingreep was
, die eerst een
ook de hal
laag plafond had. Nu geeft
een vide een open blik helemaal tot de nok, en wordt
ook de splitlevelindeling
goed zichtbaar: een trap naar
het souterrain een halve
verdieping lager, en een trap
naar de ruimte die erboven
ligt, vanuit de hal een halve
verdieping omhoog. Ontwerper Christien Starkenburg
(Interieur-plus) tekende voor
het interieur.

Ook het dak kreeg een
dikke isolerende laag. De
dakpannen zijn vervangen
door zink. ,,De dakhelling is
heel flauw en daar passen
pannen niet zo goed bij – bij
regen wil harde wind het
water nog weleens terugdrukken door de naadjes. En zink
is prachtig: eventuele schoorsteentjes kun je van hetzelfde
materiaal maken. Zo blijft het
mooi één geheel.” De afwerking is strak en gedetailleerd:
de lijnen van het zink lopen
door in de lijnen van de gevelplanken – en die zijn zo
geplaatst dat ze niet verzaagd
hoefden te worden bij de
ramen. De dikke isolatielaag
maakt de vensters diep. De
aluminium kozijnen zijn
geanodiseerd – ,,dat geeft een
metallic effect dat uitdrukt
dat het geen houten maar
metalen kozijnen zijn. En het
mooie is dat de kleur verandert afhankelijk vanuit welke
hoek je kijkt.”

