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Op deze plek in het lege en bijna verlaten merengebied in 
Friesland hadden de opdrachtgevers een kleine vakantiewoning. 
Het echtpaar reisde door de week veel en had een druk bestaan 
waarna het goed toeven was in de stille lege polder in Friesland. 
De vakantiewoning werd gesloopt en vervangen door een 
permanent woonhuis dat er uit ziet als een woonschip in het 
gras. Het huis lijkt te zweven door de verhoogde veranda. De tuin 
lijkt door het ontbreken van erfscheidingen en borders continu 
met het landschap onder het huis door te lopen. De opgetrokken 
broekspijpen en de bolle, ver over de ogen getrokken pet, 
wapenen het huis tegen het opzwiepende water en de straffe 
westenwind. Binnen heeft het huis weer de sfeer van een 
vakantiewoning: in de lage gesloten helft van de woning de 
slaapvertrekken waarvan één volledig gevuld met stapelbedden 
en in de open, zonovergoten hoge helft de woonvertrekken met 
hun onbelemmerd uitzicht op het open Friese landschap.
Dit woonhuis in het weidse Friese merenlandschap is een 
bungalow met een kristalheldere opzet. Onder de licht bollende 
lessenaarsdaken bevinden zich twee volumes van nagenoeg 
gelijke omvang die ten opzichte van elkaar iets zijn verschoven. 
Het ene deel bevat slaapkamers, de badkamer, de sauna en de 
bijkeuken. Het andere deel, dat iets hoger is gemaakt, bevat een 
grote werkkamer, de keuken en de woonkamer. Tussen deze 
twee volumes ligt de gang, die overloopt in de woonkamer en 
die wordt verlicht door het bovenlicht tussen het hoge en het 
lage dak. In het verlengde van het lage deel ligt een berging, die 
met het huis verbonden is door een pergola annex carport. Het 
huis, dat is uitgevoerd in staal, glas en hout maakt een bijzonder 
lichte indruk door de ontleding van het dak in twee delen, de 
vrijstaande aluminium schoorsteenpijpen tegen de kopse gevels 
en het iets opgetilde houten terras aan drie zijden van het huis. 
Onder de beschutting van het dak is dit terras een brede veranda 
die het panoramische uitzicht een kader geeft.


