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Tuinhuis - Zecc archiTecTen

Tuinhuis
Roel van Norel en Marina Laméris 
Tolakkerweg 114, 3739 JS Hollandsche Rading
Steven Nobel
Steven Nobel, Marnix van der Meer, Rene de Korte
Steven Nobel: steven@zecc.nl, tel. 030 273 1289
Casco: Bert Oostenbruggen, Afbouw & interieur: Roel van Norel
2013 - 2015
1e kwartaal 2015
Uitwerking conceptontwerp en interieur: Roel van Norel: www.roelvannorel.nl
Stijn Poelstra en Roel van Norel 

‘Op vakantie in eigen tuin’, wie droomt daar nu niet van. Een grote tuin rond je huis, waar je je 
eigen vakantiehuisje kunt realiseren. Ten noorden van Utrecht is een compact tuinhuis gebouwd. 
Het kan worden gehuurd, maar is echt bedoeld om zelf regelmatig te verblijven. Om te 
ontspannen in je eigen 2e huisje. Niet in Zuid-Frankrijk, maar in je eigen tuin. Het huisje is in 
geheel hout geconstrueerd en opent zich met openslaande luiken naar het groen. Het ontwerp is 
bijzondere samenwerking tussen Zecc en interieurarchitect / meubelmaker Roel van Norel. 
Over iedere millimeter is in dit huisje nagedacht.
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In het landelijk gebied ten noorden van Utrecht is een compacte recreatiewoning gerealiseerd. Het 
huisje is in hout geconstrueerd en opent zich met openslaande luiken naar het groen. Het ontwerp 
is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen Zecc en interieurarchitect Roel van 
Norel. Zecc heeft het basisconcept ontworpen waarna Roel van Norel het plan tot op het kleinste 
detail heeft doorontwikkeld en grotendeels zelf heeft gebouwd.

Het tuinhuis heeft een vakantiehuisje vervangen, waarvan 
de fundering hergebruikt is en de bestaande contouren het 
uitgangspunt vormden. Het archetypische huisje is ogen-
schijnlijk eenvoudig: een zadeldak van natuursteen leien, 
een schoorsteen en een houten gevelbekleding van Western 
Red Cedar. Het huisje voegt zich door het materiaalgebruik 
naadloos in het landschap. De bouwkundige uitwerking, het 
interieurontwerp en de realisatie ervan lagen in één hand. 
Dit heeft geresulteerd in een ongekende hoge mate van 
vakmanschap.
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De verfijning van dit huisje zit in de asymmetrische hoofdopzet, de detaillering en het interieur. 
Het huis is aan één zijde geheel gesloten door de leibedekking door te zetten in het verticale 
gevelvlak. De andere kant opent zich naar het groen en is voorzien van beweegbare luiken. 
Zo kan lichtinval en zicht worden geregisseerd. De horizontale latten van de luiken lopen over in de 
gevelbekleding waardoor het huisje met dichte luiken een gesloten karakter krijgt. De voorkant is 
helemaal transparant en voorzien van een stoere stalen pui. Dit deel richt zich op het open 
gedeelte van het landschap.

De constructie bestaat uit vier houten spanten met 
een sporenkap. Het kozijn van de volledig glazen 
westgevel is uit het zicht gedetailleerd door plaatsing 
in de spanten.
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GEVELOPBOUW (van binnen naar buiten)
multiplex 16mm
dampdichte folie
isolatie + HSB 214 mm
underlayment 18mm
waterwerende dampopen folie
natuurstenen leien
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Tolakkerweg 114

3739 JS Hollandsche Rading
035 5772741

maten in het werk te controleren
aannemer is zelf verantwoordelijk voor de werktekeningen
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horizontaal detail zuidgevel

H06 -H08

western red cedar 30x40mm

western red cedar afdeklat

dakoverstek

180 18165530 180 47

3620

4035

12
6

12
0

30

31
0

GEVELOPBOUW (van binnen naar buiten)
multiplex 16mm
dampdichte folie
isolatie + HSB 214 mm
underlayment 18mm
waterwerende dampopen folie
natuurstenen leien

spanten opgebouwd uit 18mm douglas planken

waterwerende 
dampopen folie

aluminium 
pro�elen stalen 

pro�elen janison

550.229

630.114

550.190

630.114

630.416

555.466

13047 47130155

contactgegevens: Roel van Norel
Tolakkerweg 114

3739 JS Hollandsche Rading
035 5772741

maten in het werk te controleren
aannemer is zelf verantwoordelijk voor de werktekeningen

30-4-2013 15-5-2013

horizontaal detail zuidgevel



G R O U N D E D   A R C H I T E C T U R E



G R O U N D E D   A R C H I T E C T U R E

Het voorste gedeelte wordt gebruikt als keuken annex woon/eetkamer en in het achterste gedeelte 
wordt geslapen. De ruimte kan door middel van schuivende panelen van elkaar worden gescheiden. 
Boven het slaapgedeelte is een kleine insteekvloer gemaakt.

Aan de dichte, lange zijde van het huis zijn alle 
voorzieningen slim geïntegreerd in een wand van 
eikenhout: de keuken, een houtkachel, alle installaties, 
een toiletruimte, de douche, een wastafel en 
verschillende kasten. Zelfs de plint van de keuken is 
uitgevoerd als lade… iedere vierkante centimeter van dit 
huisje is benut en doordacht.
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Foto: Roel van Norel

Instant (p)leasure
Het concept voor het vakantiehuis in eigen tuin past in de huidige maatschappelijke ontwikkeling, 
waarin iedereen alles direct beschikbaar willen hebben. Alles moet snel en makkelijk. Geen tijd om 
je vakantie te boeken en wel de behoefte hebben om per direct te kunnen ontspannen. Niets willen 
plannen, maar beschikbaar ón demand’. Op vrijdagmiddag beslis je na een drukke werkweek om er 
een weekendje tussenuit te gaan. Dat kan, maar nu zonder voorbereiding. Je laat je huis met alle 
beslommeringen achter en wandelt in een paar minuten naar je vakantiebestemming……
Eenmaal aangekomen is alles aanwezig. Niet meer ruimte dan strikt noodzakelijk, maar alles is tot 
in perfectie beschikbaar. 
Een andere relevante ontwikkeling bij dit project is de samenwerking met de opdrachtgever zelf. 
Zecc Architecten heeft het ruimtelijk concept bedacht en een structuur ontworpen, waarbinnen de 
opdrachtgever zelf aan de slag kon gaan. Als interieurontwerper en meubelmaker kon de opdracht-
gever zo zelf ieder laadje, deurtje, kastje naar eigen wens invullen en maken


