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Het erkerhuis heeft een zadelkap en is 
met zijn erkerhoofdvorm toegesneden 
op de locatie: een kavel aan de hoofdweg 
van een pittoresk dorp, met achter weids 
uitzicht, maar een buurwoning er pal 
naast. Vanuit de wens zowel privacy als 
uitzicht op deze locatie te garanderen 
is het eerste ‘erkerhuis’ van Onix NL 
ontstaan. 

Met zijn grote kapvorm voegt het 
zich goed tussen de omliggende 
bebouwing. In de gevels zijn twee 
materialen toegepast; hout en steen. 
Steen begeleidt de buitenruimte aan 
de noordkant naar de entree (meer 
formeel). Hout begrenst het interieur en 
exterieur (meer informeel) naar de tuin. 
De houten wand is een schoepenwand 
waarbij dicht en open zich 
lokatiespecifiek afwisselen. Pal op het 
zuiden is de wand dicht, richting straat 
en tuin open en transparant. Samen 
met de uitbuikende hoofdvorm krijgt het 
huis zo een heel eigen karakter. Privacy 
en zonlicht zijn op een persoonlijke 
wijze gedoseerd. Er vormen zich mooie 

zichtlijnen vanuit het woonhuis op de straat en 
tuin. De schoepen vormen een filter dat zowel 
privacy als transparantie biedt.
Door de naar de straat taps toelopende vorm 
hebben de passanten geen last van een breed 
front, waardoor ze niets meer zien, maar 
ervaren ze de ruimte. Ze zien langs de gevels 
nog een glimp van het open veld. Daarnaast 
is het een spannend open-en-dichtspel: als je 
aan komt rijden, zie je een gesloten gevel; als 
je er bent, kijk je dwars door het huis heen. 

De houten gevel is een nieuwe interpretatie 
van landelijke architectuur, middels de 
erkervorm geland op de plek. Zoals in 
baanderdeuren gebruikelijk wordt ook in 
deze schoepengevel een deur in het dichte 
deel gemaakt. In geopende stand ontstaat 
een nieuwe dynamiek, in gesloten stand 
blijven de raamkanten voor 100 % open. Dit 
robuuste karakter is onderdeel van de nieuwe 
interpretatie en van de wensen van de nieuwe 
bewoner. Het keuken/entree-deel is licht 
verhoogd ten opzichte van de straat en tuin. 
De studie- en woonkamer is licht verlaagd ten 
opzichte van straat en tuin.
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De erker aan een woning (rijtje of 
vrijstaand) is een mooi detail om 
overhoeks naar buiten te kijken en 
langer het licht in de woning te krijgen. 
Wij hebben een huis als een grote erker 
ontworpen. 

Voor een locatie in Offingawier, een 
landelijke lintdorp naast Sneek, stond 
een huis wat veel kleiner was dan het 
programma van de nieuwe eigenaar. 
De locatie is gelegen tussen een 
mooi uitzicht, zwarte Friese paarden 
in de wei, en een oude kerk aan de 
dorpsstraat.
De opgave was het wonen zo te 
integreren, dat zowel de paarden 
als de kerk vanuit de eetkamer goed 
te zien zouden zijn. Tevens was het 
stedenbouwkundig de uitdaging het 
volume vanaf de straat niet te groot te 
laten lijken, zodat het doorzicht vanaf de 
straat naar de wei nog waarneembaar 
zou zijn. De woning heeft veel diepte 
gekregen met een “uitbuikende” zijgevel 
op het zuiden. Het volume wat hierdoor 
ontstaat richt zich zowel overhoeks 

naar de straat, als ook overhoeks naar de 
wei. De knik halverwege de zijgevel laat het 
volume in de omgeving kleiner ogen. De 
zijgevel wordt door de overhoekse oriëntatie 
ook onderdeel van de straatgevel. Het is een 
groot huis wat naar de omgeving toe kleiner 
lijkt. Door de zijgevel te vertrappen ontstaat 
er een deel zuid, een deel oost, en een deel 
westgevel. De zuidgevel is om privacy en 
om bezonningsredenen dicht gelaten, en de 
oost-en westgevel is transparant behouden. 
Vanuit een bewegend standpunt (de straat) 
wordt de zijgevel gevarieerd ervaren m.b.t. de 
transparantie ervan, zonder letterlijk zicht op 
het interieur te hebben. Vanuit een stilstaand 
standpunt (het interieur) is er zeer goed zicht 
op de straat zonder het gevoel bekeken te 
worden.

Het erkerhuis kan op een plek waar dit 
wenselijk is een groot huis klein doen lijken, 
waarbij er een optimale relatie tussen 
interieur/ tuin en openbare ruimte kan 
ontstaan. 

De Erker als Architectonisch Detail
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