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Beste mensen, 
 

Ik heb het geluk een aantal particuliere woningen achter elkaar te mogen ont-
werpen. Deze keer lezen jullie over de woning in Made voor Corrie en Wim. Ze 
hebben al een keer een woning laten bouwen en wilden dit nog wel een keer. 
 

Ze weten van wanten, want ze hebben gebouwd zonder hoofdaannemer. Ze 
deden de coördinatie en onderhandelingen zelf en hielpen mee met de bouw! 
Wim werkte bij Holcim. Het casco is dan ook van prefabbeton. 
 

Het resultaat mag er zijn!     Veel lees- en kijkplezier.  
    

 
 

Drie heel verschillende erkers geven de woning  zowel 
binnen als buiten een bijzondere uitstraling.   

                                                                                                                                                                                                 Fotografie Martijn Heil.  

Eigentijds ‘’jaren 30’’  
 

De sfeer van de nieuwe wijk in Made refereert aan de 
jaren 30; mooi metselwerk, duidelijke dakranden, witte 
accenten. Het spreekt Corrie en Wim erg aan. Het ontwerp 
omarmt deze uitgangspunten geeft er een eigentijdse 
invulling aan. 
 
De woning heeft 3 heel verschillende erkers. Een grote 
erker aan de voorkant breekt de voorgevel en vergroot de 
woonkamer. De erker is asymmetrisch, waardoor er  
subtiel richting wordt gegeven naar de kant van de entree.  
 
Aan één zijkant geeft een kleine erker licht in het midden 
van de 15 meter diepe woonruimte beneden, zonder dat 
er onaangenaam contact ontstaat met de buren. Ook van 
daar is er zicht op de straat en de achtertuin. 
 
Aan de zijgevel met de entree trekt een grote erker met 
luifel de aandacht. Hierachter bevindt zich een bijzondere 
hal waar het licht rijkelijk naar binnen stroomt.  
 
 
 
  
 
 



   

 

 

 

 

Casco van prefabbeton 
 

Het casco is van prefabbeton. De wanden 
komen van Holcim uit Oudenbosch, 
waarmee Wim vanuit zijn arbeidsverleden 
goed bekend is. Samen met zijn collega Bas 
van de Hoorn werd het  casco uitgewerkt en 
kwaliteit en samenstelling bepaalt voor de 
diverse wanden in de woning. 
 
De kap is van hout, maar ook in elementen en 
dus ook geprefabriceerd in de fabriek.    
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Mogelijkheid plaatsing woonhuislift 
 

Op de begane grond is, in de woonkamer, een nis opgenomen met daarboven op de verdieping een berging. In 
de vloer is een sparing opgenomen, die nu met een houten vloertje is opgevuld. Indien nodig kan dat gemakke-
lijk verwijderd worden. Dan ontstaat er een schacht waar een woonhuislift in geplaatst kan worden. De aan-
sluitende ruimtes zijn lekker ruim en zodanig ontworpen dat je er met een rolstoel goed kunt manoeuvreren. 
 

  

 

In de ruimtelijke hal trekt de bijzondere trap je blik naar boven. 

 Energetisch efficiënt ontwerp 
 

Bij een woning als deze met ruim 1100 m3 inhoud 
moeten er meestal nogal wat maatregelen 
worden genomen om de EPC-norm te halen. Dit 
ontwerp was zo efficiënt op dat gebied dat een 
klein vermogen aan pv-panelen zonder verder 
bijzondere maatregelen al voldoet.   


