
Deze moderne woning staat binnen, in een typisch Drentse boerenschuur.
Zelfdragende daken en gevels zijn opgebouwd rond een binnenhuis.
Een buitenschil van stalen portalen met cederhouten en aluminium lamellen

omsluit de feitelijke woning, het is een huis binnenin een schuur. De draag-

constructie van de woning zelf is ook van staal, voor grote, vrije ruimten.

De constructie aan de zuidgevel verzorgt de stabiliteit en vangt spatkrachten op

uit de kap. Alle kozijnen staan in de stalen binnenconstructie die – thermisch

onderbroken – is gekoppeld aan de huid van het huis. De grote luiken of baan-

derdeuren kunnen de bewoners naar wens open en dicht zetten. Zo kunnen ze

het uitzicht, de inkijk en zontoetreding regelen en de buiten- en binnenruimten

met elkaar verbinden.

Juryrapport 
Natuurlijk ligt de keuze van

staal voor deze woning voor

de hand: licht, eenvoudig en

niet duur. De logica van de

keuze zegt nog niets over de wijze van toe-

passing van het staal: in één woord bewon-

deringswaardig! Technisch gezien vervult de

staalconstructie vrijwel alle denkbare functies:

dragen van het dak, verzorgen van de stabi-

liteit, opvangen van de spatkrachten uit het

dak én omsluiten van de kozijnen. De staal-

constructie overstijgt zijn technische functie

met een evidente bijdrage aan de identiteit van

de woning. Mede dankzij staal staat dit huis

model voor de integratie van het moderne

woonprogramma binnen een klassieke hoofd-

vorm.
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