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Omdat ze er het gevoel wilden hebben
op vakantie te zijn, lieten deze zes
Nederlanders hun buitenhuisje

ontwerpen door een architect. Hoe krijg
je dat voor elkaar, dat vakantiegevoel

vlak bij huis?
Door Kirsten Hannema

Binnen
wordt buiten 

REPORTAGE VAKANTIEHUISJES

Tuinhuisje, Groningen (2011)
Opdrachtgever/architect Haiko Meijer (Onix)
Kosten 55 duizend euro (Meijer is de enige van
de zes eigenaren die een prijs wilde noemen; de
overige huisjes variëren van enkele tienduizen-
den euro’s tot meerdere tonnen)

Hoe breng je dat met architectuur tot stand,
het ultieme vakantiegevoel? Voor die uitda-
ging stelde Haiko Meijer zichzelf. Meijer:

‘Het heeft te maken met verlangens die je in het da-
gelijks leven onderdrukt. Zodra ik hier kom – hij
wijst op de open haard en de ingebouwde buitenbar-
becue –wil ik fikkie stoken. Bij een tweede huis komt
het anarchistische in de mens naar boven.’
Het populieren tuinhuisje dat Meijer –hij is zelf ar-

chitect – voor zijn gezin heeft ontworpen op een
volkstuinencomplex in Groningen, heeft geen voor-
deur. Meijer moet via zijn tuintje achterom lopen, de
achterdeur openen, de geur van hout opsnuiven,
door het huisje naar de voorkant lopen en daar de
voorgevel openen: een houten wand die naar buiten
de voortuin in klapt, terwijl een zee van zonlicht de
ruimte binnenstroomt. ‘Dan begint het’, zegt Meijer.
‘Dan is binnen buiten geworden. Dit huisje is nu
mijn parasol en mijn paraplu. Dit is vakantie.’
Het opheffen van de grens tussen het interieur en

exterieur – hét thema van de modernistische archi-
tectuur midden vorige eeuw – speelt een grote rol bij

het vakantiegevoel, legt Meijer uit.
‘Vroeger gebruikten ze daarvoor glas
en kolommen. Maar binnen blijft dan
toch binnen. Nu zoeken architecten
naar manieren om het helemaal open
te gooien. Je wilt die plek beléven.’  Wat
daarbij meehelpt zijn natuurlijke ma-
terialen en energiebronnen. Meijer
timmerde zijn huisje van Hollands po-
pulierenhout en zette, voor de elektri-
citeit, een zonnepaneel op het dak.
Meijers huisje, dat hij samen met

timmerman Freddie Brossois bouw -
de, heeft in de architectuurwereld een
cultstatus. Hoewel het met 35 m2niet
groter is dan een flinke tent, doet het
ruimtelijk royaal aan.
‘Wat ik met dit ontwerp wil laten

zien, is dat je met weinig middelen
veel kunt bereiken. Dit kun je ook met
een schuur of een garage doen. Of je
haalt het ín je eigen huis. Op dit mo-
ment ben ik bezig om voor iemand
een trekkershut te bouwen in de kap
van zijn woonboerderij.’ Wat zijn ei-
gen huisje uiteindelijk zo onweer-
staanbaar maakt, is, zegt Meijer, het
gevoel dat je overvalt als je alleen al de
foto’s ziet. ‘Dat je helemaal wég bent.’
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Haiko Meijer: ‘Zodra ik hier kom, wil ik een fikkie stoken. Bij een tweede huis komt het anarchistische in de
mens naar boven.’ Foto’s Harry Cock / de Volkskrant



Recreatiewoning Loosdrechtse
Plassen (2011)
Opdrachtgever wil onbekend blij-
ven
Architect 2by4 architects

Voor architect Remko Remijnse
was het een droomopdracht.
Een vermogende opdrachtge-

ver, die in het vliegtuig in een tijd-
schrift een tuinhuisje zag dat het bu-
reau eerder bouwde, vroeg hem een
buitenverblijf te ontwerpen. Op een
sublieme plek, een eilandje in de Loos-
drechtse Plassen. Met een ruim bud-
get en een architectonische carte blan-
che.  
‘De belangrijkste wens van onze op-

drachtgever was dat hij op de beschik-
bare 21 vierkante meter ‘alles moest

kunnen doen’, aldus Remijnse. ‘Koken,
slapen, douchen, gasten ontvangen en
er voor langere tijd verblijven.’
Dat een huis op zo’n toplocatie

maximaal transparant zou moeten
zijn, is volgens de architect evident,
net zoals het gegeven dat het makke-
lijk in onderhoud en bediening is. 
De crux van een goed vakantie-

huisje zit volgens Remijnse in het oog
voor detail. ‘Van alles is de schaal klei-
ner dan bij een gewoon huis – het is
een soort grote maquette. Elk hoekje,
elk gaatje zie je. Je moet goed naden-
ken over hoe je meubels inpast en sys-
temen integreert.’ Hier zijn alle nood-
zakelijk functies – keuken, wc, douche,
berging, installaties – in een dichte
wand verstopt. Zo bleef de ruimte ver-
der helemaal open naar het omrin-

18 DE VOLKSKRANT

VAKANTIEHUISJES

Vakantiewoonboot, Muggenbeet
(2005)
Opdrachtgevers
Petra en Rob Gerard
Architect Arnoud Olie, B+O Ar-
chitectuur en Interieur

Veel mensen die een tweede
huis laten bouwen, willen
aan hun drukke bestaan in de

stad ontsnappen. Doorgaans in de
natuur en liefst voorzien van alle ge-
makken, want wie kiest voor een
tweede húís, wil immers niet kampe-
ren.
Zo ook Petra en Rob Gerard (45 en

49, ondernemers), voor wie architect

Arnoud Olie een luxe vakantieboot
ontwierp in het Overijsselse plaatsje
Muggenbeet. De Gerards konden na
een tip van kennissen pal aan de We-
tering in het natuurgebied de Weer-
ribben een stuk grond kopen met
daarop een oude woonboot. ‘Een
monster van een ding’, zegt Olie. ‘En
het landje was compleet verwilderd.
Het eerste wat Rob deed was de bos-
jes te lijf gaan met een kettingzaag.
Ja, dat is het oergevoel dat in de va-
kantieman naar boven komt.’
Het probleem is alleen dat zoiets

niet zomaar kan in Nederland. Bij het
bouwen van een recreatiewoning in
de (beschermde) natuur komen veel
regels kijken. Wil je een boom om-
hakken? Dan eerst een kapvergun-
ning aanvragen. Een oud schuurtje
slopen? Wel even nagaan of er geen
vleermuisnest zit, zo midden in het
broedseizoen. En dan zijn er ook nog
strikte voorschriften voor het maxi-
maal te bebouwen oppervlak – in dit
geval 36 vierkante meter –de hoogte
van het dak en de materialen die wel
of juist niet ‘aansluiten op de regio-
nale architectuur’.
Architect Olie zag genoeg moge-

lijkheden in Muggenbeet. Hij belde
de gemeente, verontschuldigde zich
voor de omgezaagde bomen en be-
loofde het goed te maken met een
‘landschappelijk perfect ingepaste
woonboot’.
Het werd een boot als een waterle-

lie. Als hij niet bewoond wordt, zijn
de witte ‘bloembladen’ – enorme sta-
len luiken – gesloten. Als de Gerards
in het weekend komen aanrijden,
opent de boot zich met een druk op
de knop. De luiken veranderen dan
in riante terrassen. 

Arnoud Olie ontwierp voor een
plek in natuurgebied de Weerrib-
ben een ‘landschappelijk perfect
ingepaste woonboot’. Het werd
een boot als een waterlelie.
Foto’s Rob de Jong
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Vakantiehuis, Vlieland (2007)
Opdrachtgevers
Foppe de Lang en Jannie Vierstra
Architect
Jelle de Jong architekten

Architect Jelle de Jong bouwde
op Vlieland een woning in
‘duintinten’. Zijn opdracht-

gevers, de gepensioneerde Foppe de
Lang (72) en zijn vrouw Jannie Vier-
stra (68) vonden het vooral belang-
rijk dat het zou passen in het duin-
landschap. ‘Onze architect hebben
we meteen gezegd dat we geen kijk-
mij-nou-huis wilden’ zegt De Lang,
die zich verwondert over de recrea-
tiewoningen die elders op Vlieland
opgetrokken worden. ‘Officieel mag
je hier bouwen tot een nokhoogte
van 8,5 meter. Idioot vind ik dat; je
moet niet concurreren met deze om-
geving.’
Jelle de Jong architekten ontwierp

daarom een huis dat zich als een ka-
meleon voegt tussen de duinen. Het
volume is bescheiden van vorm en is
5,5 meter hoog. De gekozen materia-
len – zink voor het dak, blauwgrijze
baksteen en hout voor de gevel – slui-
ten aan bij de kleuren van de duin-
doorn en het zand. De grootste uitda-
ging voor de architect was om op
85 vierkante meter een woonkamer,
keuken plus de gewenste vier slaap-
kamers en twee badkamers, in elkaar
te puzzelen. Het lukte door alle kas-
ten op maat te ontwerpen en in de
kap twee ‘tentkamertjes’ te maken

waar de kleinkinderen slapen en hut-
ten bouwen.
Zelf brengt De Lang het liefst zijn

tijd door op het overdekte terras. ‘Als
ik daar zit, heerlijk uit de wind, luis-
terend naar de branding, heb ik het
gevoel dat ik helemaal niets hoef. De
koffie smaakt daar bovendien lekker-
der dan binnen.’

Jelle de Jong architekten ont-
wierp een huis dat zich als een ka-
meleon voegt tussen de
duinen. Foto’s Arthur Blonk

gende water. Om dezelfde reden is de
open haard niet ingemetseld, maar
opgehangen aan het plafond. ‘Hij is
trouwens ook draaibaar’, laat Re-
mijnse zien, ‘zo kun je hem binnen én
buiten gebruiken.’ Voor de glazen pui
van 160 kilo bedacht de architect een
soepel schuifsysteem met kogellagers
van skateboardwieltjes. De uitvouw-
bare houten gevel is eveneens een uit-
vinding van de ontwerpers. 
Vanwege het grote aantal aanvra-

gen van particulieren die ‘ook wel zo’n
huisje willen’ is 2by4-architects bezig
simpelere prefab huisjes te ontwikke-
len die met een aantal opties aange-
past kunnen worden aan de wensen
van de klant en relatief snel geplaatst
kunnen worden. Binnenkort te bestel-
len, vanaf 40 duizend euro.

De open haard, die aan het plafond hangt, is draaibaar. Remko Remijnse:
‘Zo kun je hem binnen én buiten gebruiken.’ Foto’s An-Sofie Kesteleyn
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Vakantiehuis ‘De IJsbloem’, Terschelling (2010)
Opdrachtgever
Familie Bruinsma
Architect
Jelle de Jong architekten

‘Een vakantiehuisje moet vooral niet op je ei-
gen huis lijken’, vindt Geert Jan Bruinsma
(44, ict’er). Daarom is het huis van de fami-

lie Bruinsma op Terschelling strak en modern – an-
ders dan hun woning uit 1720 in Loenen aan de
Vecht. ‘Het contrast maakt de vakantie’, zegt
Bruinsma. ‘Het moest ook niet te groot worden, we
wilden dat het knus zou zijn, met een open haard en
een kleine woonkamer. En het moest de omgeving
respecteren. Deze woning ziet eruit zoals een kind
een huis zou tekenen. Aan de voorzijde valt hij hele-

Het zomerhuisje op boomstammen is                                 
Foto H.P Föllmi / I See For You

Spectaculaire façade aan de achterkant, die kan worden uitgevouwen tot een zonwe-
ring en een overkapping voor het terras. Foto’s Arthur Blonk

Huisje aan de Geul (2013)
Opdrachtgever 
wil onbekend blijven
Ontwerp en uitvoering
Upfrnt samen met WHD-interieur-
bouw
Gevel
Zwarthout.com

Langs de rivier de Geul in Zuid-
Limburg loopt dwars door het
heuvellandschap een zanderig

wandelpad met daarlangs een dichte
heg. In die heg zit een ‘geheime’ deur.
Hij is gemaakt van gitzwart geblakerd
hout, dat glinstert in de zon; en de
deurgreep is een glad gepolijst stuk
boom. Het is een deur als in een
sprookje. Wanneer je haar opent en
naar binnen gaat, betreed je een we-
reld van snel stromend water, van rui-
sende boomkruinen en tjilpende vo-
gels, van dassen, hazen en eekhoorns.
Het is een houten huisje gebouwd

op boomstammen met ‘Japanse’
zwart houten gevels en enorme glazen
vensters.
De eigenaren waren op slag verliefd

5 x mooie
huisjes voor
iedereen 

Park Duynzoom op
Texel. Zes luxe hou-
ten villa’s ontworpen
door Studio JVM op
een flink groot ter-
rein, ingericht door
bureau OPG Land -
scape.
duynzoomtexel.nl

Op Schiermonnikoog
bouwde De Zwarte
Hond een ensemble
van elf vakantiewo-
ningen ‘als hazen te-
gen het duin’. Door
de uitgekiende com-
positie van gebou-
wen en beplanting
genieten alle huizen
– elk met een dakter-
ras en veranda – van
het fraaie uitzicht én
veel privacy.
deville-buiten.nl

WTS architecten be-
dacht de hippe
 slaapzandhuisjes,
waarin je op het
strand slaapt. Ge-
bouwd in Julianadorp
aan Zee (bij Den Hel-
der) en Domburg.
landal.nl en slaap-
zand.nl

Op een voormalige
scheepswerf in IJlst
bouwde Zijlstra ar-
chitecten vier
 sinnehúskes (Fries
voor zonnehuisjes)
aan het water. Mooi
én duurzaam – zelfs
de boten (inbegre-
pen bij de huurprijs)
worden opgeladen
door de zon.
werfijlst.nl

De Trek-in, ontwor-
pen door studenten
van de TU Eindhoven,
is een coole trekkers-
hut met de kampeer-
sfeer van een tent en
het comfort van een
huisje. Er staan Trek-
ins in Beers (Noord-
Brabant), IJsselstein
(Utrecht) en Kollum-
merpomp (Fries-
land).
trek-in.nl

maal niet op.’ Aan de achterkant, waar
een weiland is, mocht architect Jelle de
Jong van Bruinsma wel ‘helemaal los
gaan’. Daar ontwierp hij een spectacu-
laire façade die kan worden uitgevou-
wen, zodat hij verandert in een zonwe-
ring en een overkapping voor het ter-
ras. Een architectonische vondst, ook
omdat het terras nu niet binnen het
maximaal te bebouwen oppervlak van
85 vierkante meter valt, terwijl de fa-
milie er wel beschut kan zitten.
Het vakantiegevoel schuilt volgens

Bruinsma in de openheid van het huis.
‘Als je goed kijkt, zie je dat er alleen gla-
zen deuren in de gevel zitten. Het enige
raampje is dat van de badkamer.’

VAKANTIEHUISJES
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                              een CO2- en energieneutraal ontwerp van Mark Spijkerman.
       

Streepmond

COLUMN

‘De Vijftig tinten grijsvan
deze zomer!’, jubelde de
poster bij mijn buurt-

boekhandeltje. ‘Tachtig dagen geel,
van Vina Jackson.’ Schrijft u mee?
Tachtig dagen geel. Klinkt als een
grapje dat een cabaretier met vakan-
tie zou kunnen maken, maar ik heb
het echt niet verzonnen. Het wordt
een trilogie, lees ik, en deel twee,
Tachtig dagen blauw, is ook al uit. 
Ben zó benieuwd hoe deel drie

gaat heten!
Het gaat over een violiste die niet

wordt gezien door haar geliefde.
Niet voor wat ze waard is, althans.
Wel gezien, maar niet gezíén, weet je
wel. En dan ontmoet ze een dirigent,
of een componist, of een failliete
platenbaas – ik weet het niet meer. Ik
las drie minuten geleden de samen-
vatting en ben het al kwijt. Het was
in elk geval allemaal heel erg sto-
mend en sexy, dat wel. ‘Een duister
erotisch verhaal over overheersing
en onderwerping’, zei bol.com zelfs. 

Overheersing en onderwerping.
Het staat er echt. Daar gaat het over,
verpakt in 336 pagina’s, met een be-
schaafd gefotografeerd vrouwelijk
naakt op het omslag. 
Statistisch gezien moeten er men-

sen zijn die dit lezen en dát ook le-
zen. Mensen die nu met de krant zit-
ten en besluiten: ‘Dat is gezellig voor
de vakantie!’ Mannen die denken:
als ik die nou voor haar in de koffer
doe, duikt ze er misschien wel met
mij in. Ligt ze de hele dag in de bran-
dende zon met zo’n heet boekje over
overheersing en onderwerping,
wordt het toch nog gezellig in de ca-
ravan.
Tenminste, dat denk ik dan. Vrou-

wen en seks, het is het laatste taboe.
Nou ja, niet zozeer vrouwen en seks,
maar vrouwen en geilheid. Van ie-
dere vrouw die met een streepmond
twee kinderen achter zich aan sleept
door de supermarchéneem je toch
maar aan dat er kennelijk minstens
twee keer iemand een zinderend or-
gasme aan haar heeft beleefd (on-
danks die streepmond). 

Dus dat vrouwen seks hebben,ge-
loven we wel. Maar dat ze het ook
wíllen! Echt, willen, voor zichzelf,
zomaar, voor het lekkere. Taboe,
zelfs in deze verlichte tijden. Zozeer
zelfs dat we het niet eens helemaal
serieus nemen. 
Die gekke Heleen Mees, met haar

hitsige mailtjes. Daar hebben we
toch allemaal – hoewel we het Echt
Heel Zielig voor haar vinden, van de
gevangenis enzo –om gegierd van
het lachen? Los van het stalkingsver-
haal hadden we ook rode oortjes ge-
kregen van de gedachte dat zó’n
keurige dame zulke vieze dingen
lekker vindt. 
Dingen die we allemaal lekker vin-

den, tenminste, dat hoop ik maar
voor uw man, mevrouw. Maar van
vrouwen doen we alsof het niet zo is,
en daarom kunnen zij ongestraft
met Tachtig dagen geelop een strand-
stoel liggen, terwijl hun man het le-
vensverhaal van René van der Gijp
moet lezen. Want o wee als hij ge-
woon lekker met de Penthousenaast
haar zat – terwijl dat precies het-
zelfde is. 
Dus, alstublieft, heeft u kinderen,

en gaan ze nog mee op vakantie: ver-
pak Tachtig dagen geel in een ouwe
Linda. Vrouwen en geilheid is één
ding, maar moeders… Ieuw.

~ Claudia de Breij ~

op de plek toen ze er tijdens een wandeling bij toeval
belandden. Het huisje dat er toen nog stond, en dat
illegaal gebouwd was, mochten ze slopen en er een
nieuw voor in de plaats zetten.
De maximale bouwhoogte van 3 meter vormde

een probleem. De rivier treedt geregeld buiten haar
oevers en het bestaande huisje was al vaker over-
stroomd. Omdat de welstandscommissie adviseerde
te werken met zwart hout, kwamen de opdrachtge-
vers terecht bij Pieter Weijnen van zwarthout.com.
Die opperde het huis niet aan de oever maar aan het
hoger gelegen pad te bouwen, op boomstammen.
Architect Mark Spijkerman van Upfrnt werkte dit
idee uit tot een experimenteel, CO2- en energieneu-
traal ontwerp. De elektriciteit voor licht en koken
wordt opgewekt met zonnepanelen, warm douchen
kan dankzij de zonneboiler, verwarmen en koelen
gebeurt met behulp van aardwarmte. Het gebruikte
hout komt uit de buurt, is niet chemisch behandeld
én onderhoudsvrij. 
Het mooist vinden de eigenaren ‘dat het totaal an-

ders is dan ons appartement zonder balkon in Am-
sterdam. De natuur, het compacte van zo’n huisje,
het buiten leven, de rust. Als je hier boven zit en naar
buiten kijkt zie je alleen maar schoonheid. Slecht
weer bestaat hier niet. Toen het de eerste week dat
we hier zaten regende, was binnen licht en danste
onze dochter onder de goot in het regenwater.’ b


