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Een prestatie van jewelste. Anders kon de jury het niet formuleren.
De beslissing het mooie eigen huis af te breken en een nieuw huis op
die plek neer te zetten – dat wél aan de eisen van maximale toegankelijkheid zou voldoen en het zicht op de rivier zou herstellen – is al geen
sinecure. Veel emotionele weerstanden moeten daarvoor overwonnen
worden. Vervolgens is er de zoektocht naar ‘het soort’ nieuwbouw en
de diepgaande oriëntatie op de milieuaspecten in het bouwen. Daarna de
belangrijke beslissing van de architectenkeuze en de worsteling om te
voldoen aan de intensieve regelgeving die voor dijkbebouwingen in het
bijzonder geldt. De locatie bevindt zich op de grens van twee provincies,
wat soms tot verdubbelde ‘overheidsaandacht’ leidde. En daar komt
nog bij dat het beschikbare budget relatief beperkt was.
Het volbrengen van een dergelijke opgave zou voor een professional al
een stevig karwei betekenen, voor een particulier niet afkomstig uit de
bouwwereld is dit – zoals gezegd – een prestatie van jewelste.
Alhoewel op de gerealiseerde architectuur wel wat valt af te dingen,
is het eindresultaat – zeker wat betreft het realiseren van de ecologische
doelstellingen – absoluut bewonderswaardig.
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terras. Ook op dit niveau is er een toegang tot de
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ontwikkeld voor een milieuvriendelijke dijkwoning.

Aan het huis ligt een energiebesparend concept ten

Het proces ging gepaard met risico’s voor de opdracht-

grondslag. Het wordt voor meer dan 50 procent

gevers en de meewerkende bedrijven, omdat voor het

verwarmd met zonne-energie door de zongerichte

experimentele karakter van dit huis geen standaard

oriëntatie. Door de zonnecollectoren op het dak wordt

garantieregelingen bestaan. Door het nemen van

het water op natuurlijke wijze verwarmd. Verder is er

deze risico’s is de woning echter het eerste passieve
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in particulier opdrachtgeverschap een bijzonder
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de afvoerlucht, terwijl het voortdurend verse lucht
inlaat. Deze toepassingen, aangevuld met geïsoleerde
kozijnen, driedubbel glas en een witgestuukte isolatielaag op de buitenmuren, zorgen ervoor dat het
energieverbruik maar een tiende van de gebruikelijke
hoeveelheid is.
Oorspronkelijk stond er op deze locatie een dijkwoning
met rieten dak uit 1850. Het traditionele huis was
echter lastig toegankelijk voor vrienden en familie die
moeilijk ter been zijn. Dit leidde tot het besef bij de
opdrachtgevers dat ook voor hen op de oude dag het
huis moeilijker bewoonbaar zou worden. Toen er in
1995 een dijkverzwaring plaatshad, waardoor de
woning niet meer toegankelijk was via de gebruikelijke
entree en de helft van het zicht vanuit de woonkamer
werd belemmerd, overwogen de opdrachtgevers om
te verhuizen. De zoektocht naar een andere woning
leverde echter geen bevredigend alternatief op en
het gezin besloot over te gaan tot sloop van het
oorspronkelijke huis en op de vrijgekomen plek nieuwbouw te realiseren. Dit was niet de makkelijkste weg,
de opdrachtgever formuleert het als volgt: ‘Omdat
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