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Sfeer

Een ding was bij het maken van de plannen wel dui-
delijk; de sfeer van de rechterwoning moest ook in de 
nieuwe woning zijn terug te vinden.

Het was overigens eenvoudiger gezegd dan gedaan.
Samenvoeging bleek toch een technisch nogal rigo-
reuze ingreep. De gemeenschappelijke midden draag-
constructie werd een grote gatenkaas en moest door 
stevige stalen portaalconstructies weer op sterkte 
worden gebracht. In samenwerking met een volledige 
multipleks bekleedde houtskeletbouwconstructie is 
dat uiteindelijk ook gelukt. Dat daar na de realisatie 
niets meer van is terug te vinden maakt de ingreep er 
achteraf toch niet eenvoudiger op.
Het resultaat is overigens meer dan bevredigend.
Weliswaar is vrijwel alles op de oorspronkelijke plek 
blijven zitten, alleen dus twee keer zo groot, maar het 
geheel ademt nu wel de sfeer van een klein landhuis.
In de plattegrond, zorgt de kern waarin zich keuken, 
trappen, wc en badkamer bevinden, precies voor de 
juiste verbinding van de diverse onderdelen.
Compartimentering is daardoor ook mogelijk, waar-
door de woning ondanks de verdubbeling nergens te 
groot toont, maar plezierig blijft, ook voor 1 bewoner.
De relatie met de tuin is aanmerkelijk verbeterd omdat 
zowel de woon- als de eetkamer voorzien zijn van 
dubbele deuren naar het balkon.
Dit zal ook zeker de sfeer van de woning in de zomer-
dag ten goede komen.
Verder is veel zorg besteed aan detaillering van aftim-
meringen van binnen- en buitenkozijnen. Architraven, 
vensterbanken enz. zorgen voor het voortbestaan 
van de oorspronkelijke sfeer. Hetzelfde geldt voor de 
keuken, de badkamer en de plafondafwerking.

Van twee naar één

De woningen stammen uit 1924.
2 gespiegelde plattegronden met een footprint van 
9,5 x 5,5 meter. Niet al te groot dus. De woningen zijn 
door de tijd uit elkaar gegroeid. De rechter woning 
ademt op de woonlaag nog de oorspronkelijke sfeer 
van dertiger jaren. De linker woning is wat dat betreft 
totaal verwaarloosd. De meeste oude onderdelen zijn 
gesloopt. Voor wat ervoor in de plaats kwam was zelfs 
het predikaat amateuristisch te veel.
Toen de linker woning vrij kwam ontstond het idee om 
van de twee woningen één woning te maken.
Weliswaar ging het de bewoner van deze woning aan 
het hart omdat dit wel een dusdanig grondige aanpak 
zou vergen dat veel van waarde verloren zou gaan.
Met name de trap ging erg aan het hart. In de nieuwe 
plattegrond  was de trap om twee redenen niet te 
handhaven. Ten eerste zat hij niet op de goede plek 
voor een samenvoeging en ten tweede waren op- en 
aantrede niet meer van deze tijd. Zeker als de woning 
ook nog eens twee keer zo groot zou worden.

Langzaam maar zeker werd duidelijk dat bij samen-
voeging niets uit de oude woningen gehandhaafd kon 
blijven. Volledige interne sloop, waarna de nieuwe 
woning van nul af aan moest worden opgebouwd.
Bij de bouw moest later zelfs worden geconstateerd 
dat delen waarvan werd gedacht dat deze gehand-
heefd konden blijven toch ook beter vernieuwd kon-
den worden. 

Links - Foto’s van de oude toestand.
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Het pannendak wordt vernieuwd.
Evenals de goten en dekstukken.

Achteraf zou kunnen worden gesteld dat de woningen 
zijn ontworpen om ter zijner tijd te worden samenge-
voegd. De voorgevel heeft eigenlijk altijd al de uitstra-
ling van 1 grote woning gehad. Landhuis Barmond.

De voorgevel wordt in oorspronkelijke staat gehand-
haafd. Kozijnen worden gerepareerd en voorzien van 
monumentenglas. Het metselwerk wordt opnieuw van 
een knipvoeg voorzien.
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B E G A N E   G R O N D 

Indeling begane grond

Op de begane grond bevinden zich de entreehal met 
nieuwe trap, die qua op- en aantrede voldoet aan het 
nieuwe bouwbesluit. In dezelfde centrale zône bevindt 
zich de vergrootte keuken. De keuken is bewust op 
deze centrale plek gehandhaafd, omdat hij op deze 
manier beide woonvertrekken kan bedienen. De 
afstand tot de keuken blijft kort. Bovendien heeft de 
keuken naar beide kanten toe dubbel openslaande 
deuren naar zowel woon- als eetkamer. Compartimen-
tering is daardoor ook mogelijk. Het huis is welis-
waar nu prima geisoleerd (Rc>3,5) maar door deze 
compartimentering kunnen delen minder verwarmd 
worden. Dit kan de stookkosten relatief laag houden.

Door de indeling zoals nu is gemaakt ontstaat ook een 
plezierige omloop. De ruimten zijn via de hal en via de 
keuken bereikbaar.

De eetkamer en de study zij door een kastenwand van 
elkaar gescheiden. Deze kastenwand is voorzien van 
oude, dus gebruikte, schuifdeuren met glas in lood.
Deze zijn op verzoek van de bewoner in de nieuwe 
situatie ingepast.

De keuken

De keuken zelf is uiteraard al een verhaal op zich.
Volledig op wens van de bewoner gemaakt.
Vormgeving, materiaalgebruik, kleur en indeling zijn 
de wensen van de bewoner.
Bloedrood met granito, in het werk gestorte aanrecht-
bladen zorgen ervoor dat de keuken dè sfeerbepa-
lende ruimte van het huis is geworden.
Witjes aan de wand completeren het geheel.



De badkamer

Op de verdieping bevindt zich ook de ruime badka-
mer. Sanitair sluit volledig aan op de sfeer van de wo-
ning. Dit is overigens in het toilet op de begane grond 
eveneens het geval.

Het tegelwerk van de badkamer is zoals hieronder is 
afgebeeld.
Een mooi klassiek patroon.

Ook het bad mag niet onbesproken blijven.
Een oude gietijzeren badkuip moest en zou gehand-
haafd blijven.

Oud en nieuw komen elkaar daardoor in deze ver-
bouwde woning elke keer tegen. Ondanks het feit dat 
dit ook wel eens, bijvoorbeeld door scheefstand, tot 
problemen aanleiding heeft gegeven, is juist die onef-
fenheid waardoor deze woning zich duidelijk positief 
onderscheid van een nieuwbouw variant.
Hier ademt de tijdgeest in door.

Indeling verdieping

Bijzonder is de trap naar de 1e verdieping.
Ook hier heeft de bewoner een grote stem in het ca-
pittel gehad. Samen met de opdrachtgevers zijn we bij 
de trappenfabriek ter plaatse deze trap gaan ontwer-
pen en afspreken. De trap is vervolgens ingemeten 
toen alle wanden er al stonden en is door de trappen-
fabriek precies passend in deze trapopgang geplaatst. 
Hier kan rustig van gedegen vakwerk worden gespro-
ken. Een imposant onderdeel van de entreehal.

Op de verdieping bevinden zich 2 grote slaapkamers, 
die zich over de volle diepte van het pand uitstrekken 
en de badkamer. De verdieping is qua oppervlak ver-
groot om de opgang van de nieuwe trap mogelijk te 
maken. Dit is op de plattegrondtekening goed te zien.
In het rechterpand kan de indeling zo worden veran-
derd, dat van 1 grote slaapkamer 2 kleinere ruimte 
kunnen worden gemaakt.
Eén van die ruimten zou dan ook als was- strijkkamer 
kunnen worden ingericht.
De slaapkamers bevinden zich direct onder de kap, 
waardoor in de ruimte de schuine schilden goed zicht-
baar zijn. De spanten zijn eveneens goed zichtbaar 
gebleven.
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De relatie binnen - buiten is daardoor verbeterd, bo-
vendien als er nu aan het aanrecht wordt gewerkt kan 
er de tuin in worden gekeken en valt het licht ook van 
buiten op de handen.
De uitstraling die het huis aan de voorzijde heeft is 
hiermee ook naar de achterkant gehaald.

Is de voorgevel nagenoeg hetzelfde gebleven, dit kan 
van de achtergevel niet worden gezegd. De indeling 
is behoorlijk veranderd. Met name de begane grond. 
De deuren zijn ramen geworden en waar eerst de 
kozijnen met borstwering zaten zitten nu dubbel open-
slaande naar binnen draaiende buitendeuren.

A C H T E R G E V E L



TOVERSTRALEN ARCHITECTUUR BV - 06 515 530 02


