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Minimalistisch
en zo nu en dan
een groot gebaar
Het kleine voorhuis staat er nog maar verder is
van een oude boerderij bij Hindeloopen niets
over behalve de contouren. Die zijn nu gevuld
met strakke nieuwbouw.

Ria Kraa

,,De vorm van de voormali-
ge schuren achter het voor-
huis is gehandhaafd, maar ik
heb de nieuwbouw zo mini-
malistisch mogelijk uitge-
voerd.” Architect Diana Lau-
tenbag uit Hindeloopen lacht.
,,Daar hebben mijn opdracht-
gevers me om uitgekozen; ze
weten dat ik dit leuk vind om
te doen.”
Het voorhuis is nu woonka-
mer, het tussendeel keuken
en eetkamer en daarachter
zijn slaapkamers en sanitair
gesitueerd. Het afsluitende
deel is een bed & breakfast.

De oud- en nieuwbouw
hebben elk zozeer hun eigen
karakter dat Lautenbag ze
verbond met een neutraal
tussendeel. ,,Dat moest een
zo simpel mogelijk volume
worden. De schaal van voor-
huis en de nieuwbouw is zo
verschillend, dat vroeg om
eenvoud.” Het werd daarom
een strakke ‘doos’ met een
plat dak.

Zo simpel als het oogt, zo
veel tijd kost het om iets zo
strak vorm te geven. De hou-
ten gevel (voorbehandeld red
cedar) vouwt zich bij de ven-
sters als het ware naar bin-
nen, zodat we geen venster-
banken of kozijnen zien. De
‘vleugels’ van de draaikiepra-
men en het kader waar de
schuifdeur in glijdt, zijn
eveneens in de 42 centimeter
dikke gevel weggestopt. Net
als de dakgoten (alleen een
zinken randje is zichtbaar) en
de hemelwaterafvoeren, en
ook de bakken waarin de
zonweringsschermen worden
opgerold. Het tussenvolu-
me van glas en staal kreeg
één frivoliteit: geen strakke
gevelplaten maar strekme-
taal. Door het reliëf daarvan
en de coating erop geeft dat
een bijzonder effect geeft als
de zon erop schijnt. ,,Dat
glanst mooi.”

De grondtoon van minimalis-
me wisselde Diana Lauten-
bach af met een paar welge-
kozen eyecatchers: een extra
grote uitvoering van twee
basisvormen. ,,De voor-
deur is het grootste formaat
stalen kozijn dat we konden
vinden: 2 meter 70 hoog en 1
meter 80 breed. Het is net of
je een museum binnenkomt.”
De deur scharniert niet hele-
maal aan de zijkant maar een
eindje van de rand af: een
‘taatsdeur’ heet dat. En het
tweede XXL-element is de
tafel in de woonkeuken. ,,Dat
is een plank van een in de
lengte doorgezaagde boom.
Een paar opvallende elemen-
ten geven meer effect dan
heel veel kleine dingen.”
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