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Optisch richtpunt voo r fietsers en wand elaars op de dijk

Het is nu eens aan de voet van de dijk waar we een notariswoning bezoeken.

Maar al rap blijkt dat we hier allerminst op neer hoeven kijken. Alleen al de 'scenic

route' langs de Lekdijk is meer dan de moeite waard en de wonin g van Marjo en

Egbert doet daar nog schepjes bovenop . Met als naastebuur een waterto ren moet je

ook wel iets ' in huis hebben' uiteraard. Dit echtpaar is bovendien zelf werkzaam in

de interieurbouw; zij kennen het klappen van de designzweep en je kunt deze vrien

delijke bewoners dan ook alles vragen over stij len, kleurcombinaties en materialen.

Natuurlijk is het interieur dus grotendeels uit eigen fabriek maar er is ook nog een ex

terieur. Weliswaar is ook hier de invloed van de bewoners groot maar een substantieel

deel komt op conto van Bikker architectenbureau uit het naburige Groot-Ammers.
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Veel details, hoge afwe rking
Dit kleine maar buitengewoon
verfijnde woonhuis lijkt inderdaad
nog een flink stuk groter als je de
dijk bent afgedaald en pal voor de
opvallende, sferische (halfronde )
serre aan de rechterkant staat.
Aan de feite lijke voorkant, zoa ls
het eige nlijk een beetje hoort met
notariswoningen, is er de perfecte
symmetrie, opgebouwd uit raam
groepen met stevig e, donkerblauwe
luiken, twee schoorstenen, drie
dakkapellen op een rij, van de in
totaal zeven aanwezige kape l-
len (met vlakk e bovenkant, fraaie
houten wangetjes en zinke n dak),
é én dak kape l he eft een speels
Frans balkonn etje. Dan is er nog de
dubbele voordeur met smeedwerk
en luifel pontificaal in he t midden
en onder een strakke kopp en laag
een gestuukt trasraam dat ie ts
naar binnen komt en donk ergrijs
getint is. Nog enke le opva llend e
details zijn de go ed passende
roomkleur, de donk erblauwe
voordeur en luiken in combinatie
met de licht rossige, gem êleerde
baksteen en lichte voegspecie . Een
evenwichtige en rustig e uitstra-
ling dus maar ook met een het
gevo el dat hier wat extra allure en
cache t is toegevoegd, zoals bij
voorb eeld de echte roeden op de
ramen (vee l lapwerkl) . de luiken
op zich natuurlijk en bijvoorbeeld
de hardstenen dorpels (en ven
sterbanken). Natuurlijk wo rdt dat
gevoel nog geaccent ueerd door de
uitbouw rechts die bovendien fraai
lich t en uitzic ht verschaft . Maa r
welli cht het fraaist en in elk geval
heel praktisch is de woning brede
veranda aan de tuinkant! Voorzien
van dubbele openslaa nde deurgroe-

Vanaf de hoge dijk gezien; een rasechte not ariswoning
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Opvallende details zijn de
goed passende roomkleur,

de donkerblauwe voordeur en
\

luiken in combinatie met de
licht rossige, gemêleerde

baksteen en lichte voegspecie
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Aan de achterkant is ee n bred e, gezellige veranda

Prachtige kavel en beh oorlijke tuin rondom

Prima afwerking, duurzame materialen, uitgekiende kleuren

En ook hier is het vrijwel sym metrisch

pen en bov endien ook functioneel als zonneklep in de
zomer is deze brede aanvulling en ech te uitbreiding
va n je woongenot. De voordeur heeft haar eigen luif el.
Over afw erking en klasse gesproken, de goo tsierlijst
herbergt een koperen gootsysteem en koperen afvoer
b uize n , let op d e koperen afvoeroplossing bij de dak
kapellen. Architect Bikker én aannemer Schippers en
De n Hartog , ook u it Groot-Ammers verdiene n d us hun
eigen pluim a l waren Marjo en Eg bert tijdens de bouw
ook een beetje hoofd opzichter, zij werken immers
direct 'o m d e hoek ' ..
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rdeur en de luiken zijn donkerbl auw

:hte rg rond altijd aa nwe zig: de watertor en
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De eikenhoute n trap is de trots van Egb ert en Marjo..

Detail kinde rslaap kamer

I

",

Meer dan ge noeg dag licht onde r de veranda

De halfronde uitbouw is een echte eyecatc he r

Open woonkeuken van eigen fab rikaat

De gemetselde schoorstenen hebben een smeedijzeren afde kp laat;
de keramische dakpannen zijn halfm at an traciet ge kle urd. Overi
gens zoude n we bijn a het fraaie bijgebouw vergeten. Mar jo: "aan
gemeentelijke voorschrifte n gebonden konden wij helaas niet met
een groter volume bouwen maar we hebben toch wel wa t ruimte
jevonde n met de dubbe le garage, waar tro uwens één auto gezien
de bree dte niet in pa st." Puur op conto va n dit ech tpaar als interi
eurspecialisten , kunnen wij de bijzondere, eikenhouten trap , niet
ove r het hoof d zien en ook de ke uken is uit eige n koker (int erieur
fabriek), De eigen wen sen van de bewoners, zet Egbert nog eens op
een rijtje: "d e uit bou w in halfrond uit gevoerd, de ve ra nda natuur
lijk, de open vide met de dakkapel erbove n , we he bben een prefab
kelder va n ca , 3-6 meter lat en plaatsen , het ka ntoor beneden en
we hebben allebei bewu st voor dit model notari swoning gekozen,
Natuur lijk zijn wij geen bouwers maar ik was denk ik , best een las
tige klant als he t om det ail s en afw er king gaat. Het is allemaal goed
gekome n !" De gemeentelijke welstand kan nog we leens moeilijk
doen, zo we ten wij uit erva ring met wo ningen die onde raan een
dijk staan maar in dit geval vie l het mee, Marjo: "he t was al vrij
snel go ed maar de pun tige vor m va n de dakkapellen is ve randerd
In plat dakje ; zijn we uit eindelijk ook tevreden mee." Een ge smeed
toegangshek maakt he t ge heel af. Klein va n boven, groot in afwer 
king, Egbert: "om geen al te belad en link te hebben , kozen wij voor
een architect di e niet uit onze eigen klantenkring afkomstig was,
Bikker architecten woo nt hier dichtb ij, kent de streek goed, maakt
mooie dingen d us die keuze was snel gemaakt!" En terech t naar
inmiddels blijkt. PM


