
De Koog, Texel, Nederland

Gelegen op het prachtige eiland Texel, op 
slechts tien minuten lopen van de Noordzee, 
biedt Holiday Home een gezellig maar 
onderscheidend verblijf. Het solide maar 
sculpturale interieur, met een zwarte houten 
omhulling, creëert een sterk contrast tussen de 
warme binnenkant en de gedurfde buitenkant. 
Terwijl grote ramen aan de zuidkant de 
woonruimte verbinden met het overdekte terras 
en verderop de tuin, is het ‘tiny house’ volledig 
geïntegreerd in haar natuurlijke omgeving.
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Een vakantiehuis is niet zoals elke andere 
villa. Een vakantie is een ontsnapping uit onze 
dagelijkse routine, en dat geldt ook voor het 
vakantiehuis dat ervoor zorgt. Daarom hebben 
we de ruimte van het vakantiehuis ingericht zoals 
we onze vakantie willen doorbrengen. Tijdens 
een vakantie breng je over het algemeen meer 
tijd samen door en is er minder behoefte aan 
privéruimtes. Daarom hebben we de relatie van 
de woning met zijn omgeving geoptimaliseerd 
en alle ruimtes binnen gemaximaliseerd, waarbij 
de meeste ruimtes twee functies herbergen.



“…In plaats van het 
huis op te delen 
met vaste wanden, 
hebben we een 
leefruimte gemaakt 
die aanpasbaar 
is al naar gelang het 
gebruik op dat 
moment…”

Holiday Home staat voor een andere benadering 
van ruimte. In plaats van het huis op te delen 
met vaste wanden, hebben we een leefruimte 
gemaakt die aanpasbaar is al naar gelang het 
gebruik op dat moment. Als je op vakanti e bent, 
zijn er twee hoofdmomenten: dag en nacht. 
Gedurende de dag verandert het huis in één 
open, vloeiende ruimte, die zich door grote ramen 
en geopende deuren verder vergroot naar buiten.

In de avond kunnen houten panelen 90 graden 
draaien, waarmee de doorlopende ruimte in 
afzonderlijke kamers kan worden opgedeeld. 
Het bed wordt een grote slaapkamer, terwijl 
de verborgen douche en wastafel veranderen 
in een en-suite badkamer. Door de ruimte 
te transformeren op het moment dat we 
deze nodig hebben, zijn we erin geslaagd 
het huis compact en effi  ciënt te houden en 
ongebruikte kamers overdag te vermijden.
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En laat het weer je vakantiestemming niet 
verpesten, want van het huis kan onder 
verschillende weersomstandigheden worden 
genoten. Je kunt de lamellen op het terras 
verstellen als het winderig is, de veranda biedt 
beschutting tegen te veel zon, je kunt kijken naar 
de regendruppels die op de daklichten vallen en 
op een heldere nacht naar de sterren staren.

Holiday Home roept daarmee een zeer 
ruimtelijk gevoel op, binnen een relatief 
compact volume. Daklichten in de slaapkamer, 
bibliotheek en zolder; kozijnen tot vijf 
meter hoog naar de tuin; een lichtgekleurde 
berkenmultiplex betimmering en beweegbare 
lamellen versterken het rudimentaire gevoel van 
goed geproportioneerde ruimtes, poëtische 
verlichting en essentiële materialisatie.
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