
“door de vormbAArheid vAn Aluminium is een 
rAnke proFilering mogelijk”

m30 arcHiTecTen

het kwaliteitsplan is bepalend geweest 

voor de inrichting van de wijk Waterrijk 

in de vinexlocatie in meerhoven, eindhoven. 

eén van de woningen is het ontwerp van 

architect rené van den hout van  

architectenbureau m30 uit oisterwijk.  

de moderne stijl van weleer is ook nu 

weer terug te vinden in deze woning; 

strak, hoekig, maar met een zonder meer  

eigentijds of wellicht zelfs tijdloos  

karakter.

een van de eisen die aan de locatie werden 

gesteld, is dat het streefbeeld van het wonen 

rustig moest zijn. Dat is ook de reden waarom 

het parkeren (‘het thuiskomen’, zoals Van den 

Hout omschrijft) aan de achterzijde van de 

woning geschiedt. “De voorzijde van de wo-

ning ligt aan de straat, die hierdoor autoloos 

is geworden en in feite alleen ge-

bruikt wordt als toegang naar de 

woning”, zegt rené van den 

Hout. De woning is opgebouwd 

uit twee lagen met een onderge-

schikte derde laag. Deze derde 

laag is voorzien van golfplaten, 

die gekenmerkt worden door een 

zo rank mogelijke profilering. 

Doordat de berging en carport 

geschakeld zijn met de woning 

oogt het bouwvolume groter dan 

in werkelijkheid het geval is.  erg 

fraai is het strakke witte stucwerk, 

waarin de overgangen met ande-

re materialen niet alleen een 

functionele betekenis hebben, 

maar ook een esthetische. “Het 

stuken van de woning was een 

wens van de opdrachtgever. Je 

ziet overigens in mijn ontwerpen 

weinig kleurtoevoeging. De com-

binatie van materialen, zoals 

hout, steen en aluminium geeft 

vanzelf kleur en textuur aan de 

woning. Door het stucwerk is een 

duidelijk scheiding met andere 

materialen ontstaan, hetgeen de 

contrastwerking vergroot.”

rené van den hout prefereert alu-

minium boven kunststof detaille-

ring. Hij zegt daarover: “De keuze 

voor aluminium is een bewuste 

geweest. De omgeving speelt 

hierin een belangrijke rol.  

nederland wordt meer geken-

merkt door grijze dan blauwe 

luchten. aluminium vormt zich 

makkelijk naar de omgevings-

kleur.” Voor de waterslagen, de 

kozijnen en dakrandafwerking, 

waaronder balusters, is alumini-

um gebruikt: “Door de vormbaar-

heid van aluminium is ranke  

profilering mogelijk. Kunststof wil 

altijd op iets lijken wat het niet is. 

aluminium niet. Dat is gewoon 

aluminium. De toepassing van 

aluminium is ook een kostenover-

weging geweest. De uitdaging 

was om met een beperkt budget 

deze woning te creëren.”

“Aluminium vormt zich mAkkelijk nAAr de omgevingskleur“

“De laatste jaren zijn we steeds vaker tot de ontdekking 
gekomen dat we een eigen stijl aan het creëren zijn, 

geïnspireerd op de architectuur van de modernisten uit 
de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw”. 

rené vAn den hout,  

Architect, m30 Architecten, 

oisterwijk
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