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Bij de keuzevoor een kavelin de uitbreidingHomerusKwartierin AlmerePoort,
gavenLindaen RonValkde voorkeuraan het meestcomplexeperceelbinnen
dezeontwikkeling.
Eendriehoekaande rand van het gebied,waarbijde lange
zijdeparallelloopt met de bossen.Hetwasvooralhet zichtop het groenen de
vrijheidslechtséén buurmante hebben,wat de koperssterkaansprak.
Nadatde
architectDieterBlokvan BlokKatsvan Veenarchitecten
uit Amsterdam
aangaf
met dit perceelietste kunnen,wasvoor Lindaen Ronde keuzesnelgemaakt.De
,.'illa
werd gebouwddoor VinkBakkerBouwuit Harderwijk

Tekst:Bert Heijnen,
Fotografie:RvdW Foto.
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Kauel',Huis

driehoekige kavel nodigt uit tot
creativiteit.

Homerus Kwartier is een uitbreidingsgebied in Almere Poort,
bestaande uit koopkavels. De
Welstandscommissie gaf een
ruime marge aan, waardoor een
grote variëteit aan vrijstaande woningen te zien is. Maar niemand
zochtzo extreem de grens van de
mogelijkheden en de pure strakheid op als Linda en Ron Valk,
die hun ontwerp omschrijven als:
"Het was de uitdaging om'niks'
te ontwerpen. Strak was voor ons
niet strak genoeg. Het was vooral
de kunst van het weglaten." Voor
architect Dieter BIok zijn Ron en
Linda heL l-ypeopdrachtgevers
waarmee hij graag samenwerkt.
"Opdrachtgevers met een sterke
visie. Zij wisten precies wat ze
wilden en ik voelde hun wensen
heel goed aan. Het mocht heel
extreem zijn. Ik kon er mijn volIedige creativiteit in kwijt. "
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Architect
Tijdens de verkoopmanifestatie,
die plaatsvond voorafgaand aan
de werkelijke verkoop van de kavels, hadden Linda en Ron al een
korte ontmoeting met de architec-
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In de punt biedt de villa een overdekt terras.

De handvorrirsteen is gemetseld in tegelverband.

61

ten van BIok Kats Van Veen. Nadat
ze de zekerheid hadden de kavel te
krijgen, maakten ze een afspraak
met het bureau om hun wensen
kenbaar te maken. "We wilden zeker
weten dat ze op deze toch vreemde
kavelvorm een leuke, 'spannende'
woning konden ontwerpen. Na een
nachtje slapen kwamen zij met een
zeer overtuigd'Ja'. " Uitgangspunt
was om de specifieke kwaliteiten
van de kavel optimaal te benutten,
zoals de lange zijde aan de tuinkant
en de bosstrook als oriëntatieplek
van de woonkamer. Het resultaat is
een woning die parallel loopt met
de contouren van het perceel, dus
een driehoek. De scherpe punt van

Kavel',
Huis
de driehoek werd op de begane grond
open gelaten, waardoor een overdekt
terras ontstond. Dieter Blok: "Als
architect vond ik dat in die punt iets
moest gebeuren, vandaar de hangstoel
Maar een hangstoel die paste bij de
strakheid van de woning was nergens
te vinden. We hebben hem toen zelf
ontworpen! Om te ontdekken waar
precies het zwaartepunt moest liggen,
werd op kantoor geoefend met een
demomodel."

Driehoekigperceel
Het voordeel van het driehoekige
perceel is, dat het een lange zijde heeft
van 45 meter, die langs de bosrand
loopt. Van die 45 meter werd liefst 17
meter benut als woongedeelte, om op
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De doorkiiknaar de entree.

'ï
-l

II

lI l

I'

il ri

I

I

II

r

'.-. ' - - . - ' -- ; :
'
': '

.,=
-r -

'

ll

rl

I

4'

Dc rqCe woonkamer met deur naar het terras.
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De schuinlopendekeuken
' met de deur naar het terras.

die manier het zicht vanuit de living en
de keuken op de natuur zo optimaal
mogelijk te houden. Vandaar ook de
keuze voor de grote gevelopeningen,
die overal een afmetingi hebben van
2.70x2.70 meter. Ze vonnen als het
ware natuutschilderijen in de wand,
die een grote openheid en veel daglicht bieden. Het minimalisme, zoals
Linda en Ron dat wilden, betekent dat
de woonkamer en de keuken één grote
ruimte vormen, waarbij de meubels
de afscheiding maken. Dieter Blok:
"De openingen in de gevel leggen de
verbinding met de naastgeleqen bosstrook. De driehoek opent zich naar
de tuinkant op het westen met uitzicht
op het groen. " AlIe gevelelementen
zijn van aluminium en sluiten aan de
buitenzijde volledig vlak aan op de
gevelstenen, waardoor ook hier de
strakheid wordt doorgezet.
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Woonkeuken en kamer
De keuken is tegen de schuine wand
geplaatst en het eiland, dat geen kookeiland is, maar een watereiland, maakt
door zijn driehoekige vorm de overgang van de schuine belijning naar de
rechte woonkamer. Bijzonder fraai is
de keuze voor een aanrechtblad van
glas in de kleur oranje. Het woon- en
zitgedeelte is verder een grote ruimte
met overal uitzichi op de omgeving en
is voorzien van schuifpuien naar het
ïerras.
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De betonnen trap met RVS-afdekplaatjes
van de hijsogen.

KavelHuis
Trap

s de architectDieter Blok,rechtsLindaen RonValk.

Bijzonder is ook de prachtige betonnen
trap, die is ingesloten tussen twee muren.
"We wilden geen houten trap die kraakt en
piept. Dieier Blok kwam met het idee van
een rechte betonnen trap, die tussen twee
wanden is geplaatst. Dat sprak ons erg aan",
aldus Ron. Het is een gestorte trap, die via
het dak in de woning is gehesen. De hijsogen
zijn weggewerkt onder RVS-schilden. In
de trapleuning is led-licht verwerkt, dat bij
avond een bijzondere schijn afstraalt op de
witte muur. De overloop is een driehoekige
ruimte van waaruit de slaapvertrekken zijn te
bereiken. Het is een ruimtelijke plek die op
verschillende manieren is te gebruiken. Mooi
is de symmetrie tussen de trap en het raam op
het einde van de overloop. Staande bovenaan
de trap heeft men in een rechte lijn contact
met buiten. Boven de trap loopt een lange
Iichtstraat, waardoor men 's avonds geniet
van de sterrenhemel. Tevens zorgt hij voor
een zee van daglicht die doorstroomt tot op
de begane grondvloer. Vandaar ook de extra
hoge wand langs de trap, die zorgt voor mooi
strijklicht.
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op de wandkast, waarin de mogelijkheden tot
het realiseren van een rookkanaal voor een
open haard zijn voorbereid. Terwijl onze blik
nog wordt gepakt door de eenvoudige, maar
oh zo fraaie ronde buis die dient als douche
met een minimale douchekop, en we door de
gang lopen die de verbinding maakt tussen
badkamer en slaapkamer, zegt Linda: "Dit
vind ik het mooiste van de hele woning. Om
zo rechtstreeks vanuit je bed de badkamer in
te lopen. En die douche is zo eenvoudig, maar
we vonden hem zo leuk, dat die er eerder was

Badkamer
De tegels in de badkamer zijn uitgevoerd in
verschillende tinten antraciet met een bronsachtige 'vlek'. Het is een industrieel ogende
tegelvloer, onderbroken door een fuchsia
roze achterwand van het toiletmeubel. Het
roze zorgt, in combinatie met de halogeenverlichting, voor een optimale sfeer, Ron wijst
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dan de badkamer". In de gehele woning, zowel op de
begiane grond a1sop de verdieping, is de vloer ultgevoerd
in microcement, een betonnen gietvloer die handmatig
wordt aangebracht. Een vloer in een lichte kleur, om extra
accent te geven aan het basic-karakter van de woning. De
keuze van deze vloerafwerking zorgt ervoor, dat de woning ondanks het strakke karakter, toch een zeer warme
en levendige uitstraling heeft,

Exterieur

Linda en Ron wilden een 'aaibare' baksteen en kozen samen met de architect voor het witte Buggenum BU140120
handformaat, Een grove steen in de kleur wit strandzand.
De gevel is gemetseld in tegelverband met een doorgestreken lichte voeg. Het tegelverband is doorgezet rondom de hele woning. De gevel werd volledig afgestemd op
het formaat van de stenen, zodat nergens halve stenen
zijn toegepast, Het scherpe volume wordt genuanceerd
door de grove, iichte handvorm baksteen en de ontspannen onregelmatige verdeling van grote blanke aluminium
kozijnen. Geen negge langs de ramen, maar kozijnen
die gelijk lopen met de gevelstenen. Ook geen dak- en
afvoergoten. De regenwaterafvoer is weggewerkt in de
spouw. Daarmee wordt het accent volledig op de stenen
gelegd, die door hun kleur en metselverband zorgen voor
een strak, maar warm en rustig gevelbeeld.

Uitleven
Dieter Blok: "Het is heel bijzonder een opdrachtqever te
hebben, waarje zover mee kunt gaan. Door deze synergie
is echt iets bijzonders ontstaan." Linda Valk: "Voor ons
was het heel apart een architect te hebben, die goed kan
luisteren en begreep wat we wilden. Hierdoor ontstond
een hele fijne samenwerking en werd het bouwen tot een
feest" .

De slaapkamermet royaal uitzicht
over de omgeving.
De extra logeerkamer.
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De gang langsde verschillendekamersop de overloop.
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Kavel,Huis

De dichte balustradeop de overloop.
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INFORMATIE:
Blok Kats van Veen Architecten,
Wilgenweg22B,
1031HV Amsterdam,
Telz020.422.27.33.
E-mail: inÍo@bkw.nl

