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HOEKWEG | ANDIJK

Grenzend aan de Andijkse polder is deze eigentijdse woning gerealiseerd 

welke onderdeel uitmaakt van een klein ontwikkelingsplan bestaande uit 

een 5-tal vrije bouwkavels. Het betreffende perceel is de laatste in deze rij en 

leent zich daardoor goed voor een bijzondere invulling. Ook opvallend is dat 

bij de realisatie van de woning louter lokale partijen zijn betrokken. Dit heeft 

gezorgd voor een uitzonderlijke hechte samenwerking, welke terug te zien is 

in de kwaliteit van de woning.

Kenmerkend voor de woning is de rigide, karaktervolle en heldere voorkant 

situatie. Voor de tuinzijde geldt het tegenovergestelde. Hier is sprake van een 

schuine gevellijnen en afgeronde hoeken die de tuin omarmen.  Het dak van 

de onderbouw gaat schuin omhoog. Deze is uitgevoerd als groen vegetatie-

dak welke aansluit op de landelijke omgeving. 

PROJECTGEGEVENS

Locatie:    Hoekweg 34 | 1619EB | Andijk

Typologie:    Woonhuis | nieuwbouw

Jaar:     2019 - 2021

Oppervlak:    290 m2

Opdr.gever:     Fam Wierstra

Architect:    Architectenbureau Gijs Kramer | Schellinkhout

     Mark Fuller Architects | Enkhuizen

Aannemer:    Verplancke & Groot | Enkhuizen

Constructeur:    Bouwadvies W.F.O. | Wervershoof

E-Installatie:    Adelaar Elektrotechniek | Andijk

W-Installatie:    Sanstra Installatietechniek | Enkhuizen

Interieur:    Marloes Wensveen | Enkhuizen

Fotografie:	 			Katja	Effting
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WOONBELEVING

Twee centrale assen in het woonhuis, die bij de entree kruizen, verbinden alle 

belangrijke hoofdvertrekken met elkaar: entree, masterbedroom, kantoor en 

leefruimte (eet- en woonkamer). Vanuit elk van deze verblijfsruimten is maxi-

maal zicht naar buiten toe. De slaapkamer heeft over de gehele breedte een 

glazen pui met uitzicht op de pioenvelden en het kantoor een zitplek in de 

vorm van een groot bloemkozijn welk in het hart ligt van de oprit.

De buitengevel van de leefruimte bestaat van vloer tot plafond groten-

deels uit glas. Een grote uitstekende luifel zorgt voor de zonwering en creëert 

zitplekken op het terras. De vloeiende vorm van pui en luifel zorgt voor een 

speels spel van schaduw en licht, waardoor er op elk moment van de dag 

een unieke woonervaring ontstaat. Vooral in de ochtend is het in de keuken 

en eetkamer heerlijk genieten met rondom zicht op de tuin.

overstekende luifel

gevel tuinzijde

assen & verblijfsruimten transparantie & zicht zon & schaduw
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PROGRAMMA
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MATERIALISATIE

De rigide, massieve voorkant wordt versterkt door de natuurstenen gevel 

met daartussen de raamopeningen. In contrast daarmee staat de vloeiende 

achterzijde met  ronde glazen hoekramen en een ver uitstekende luifel uitge-

voerd in donker zink. De binnenzijde van de luifel  is afgewerkt met western 

red ceder. 

De verdieping heeft een eenvoudige, herkenbare en abstracte contour en is 

geheel uitgevoerd in zwart douglas hout met een donker zinken dak, welke 

aan de zuidijde geheel is volgelegd met zonnepanelen. De woning is hier-

door energieneutraal. De vorm van de verdieping resulteert in een compacte 

en	efficiënte	plattegrond.	De	uitstekende	bovenverdieping	is	zo	gedetailleerd	

alsof het op het glooiende landschappelijk dak van de onderbouw is ge-

plaatst.

INTERIEUR

De afgeronde hoeken, ronde puien en het oplopend plafond zorgen voor 

groot ruimtelijk gevoel in de keuken, eet- en woonkamer. Veel glas en grote 

schuifpuien aan de zuid- en oostzijde verbinden deze ruimtes met de tuin. De 

gietvloer binnen loopt in één lijn over in het betonnen terras en zo bij het in-

terieur betrokken wordt. Dit wordt verstrekt door de overstekende luifel welke 

aan de binnenzijde is afgewerkt met hout en zo een warm gevoel geeft.

De bovenverdieping heeft een grote badkamer en drie slaapkamers, waar-

bij de nok in het zich is gebleven. Alleen boven de badkamer is het plafond 

dicht ten behoeve van de technische installatie. De achterste (kinder)slaap-

kamer heeft een entresol, welke net voldoende is om als uniek slaapplek te 

gebruiken. Vanuit de voorste slaapkamer heeft men op hoogte uitzicht richt-

ing de agrarische polder,

“...de vloeiende vorm van pui en 

luifel zorgt voor een speels spel 

van schaduw en licht, waardoor 

er op elk moment van de dag een 

unieke woonervaring ontstaat...”
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zicht vanuit woonkamer

zicht vanuit keuken


