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Casa Ratsma – heldere architectuur

DUURZAAMWONEN,
COMFORTABEL
LEVEN

“EEN COMFORTABEL EN EIGENTIJDS LEEFHUIS. NIET TE TRUTTIG. STOERE MATERIALEN.
EEN PLEK WAAR GELEEFD KAN WORDEN. EEN WONING OM IN TE GENIETEN VAN DE RUST EN DE
OMGEVING, MAAR OOK EEN PLEK OM LEKKER IN TE FEESTEN MET VRIENDEN”, OMSCHRIJFT KRIJN
RATSMA, EIGENAAR VAN CASA RATSMA, EEN DEEL VAN DE WENSEN VAN DE OPDRACHTGEVERS.
DE ERVAREN ARCHITECT ONDERSCHEIDT ZICH AL MEER DAN TWINTIG JAAR MET ZIJN KENNIS
EN ERVARING OVER DUURZAAM EN ENERGIEBESPAREND BOUWEN. DIE KRACHT WERD UITERAARD
OOK GEBRUIKT BIJ DEZE PRACHTIGE WONING. “AL GAAT COMFORT BOVEN ENERGIEBESPARING.”

EXCELLENT WONEN

“EEN WONING OM IN TE GENIETEN
VAN DE RUST EN DE OMGEVING,
MAAR OOK EEN WONING OM IN TE
FEESTEN METVRIENDEN”
De opdrachtgevers waren bekend met de werkwijze, kracht en stijl van Casa Ratsma. De op
indrukwekkende wijze verbouwde woonboerderij van vrienden was immers een fraai voorbeeld van
de veelzijdigheid van de bevlogen vakman. Waar de opdrachtgevers in eerste instantie eveneens
een verbouwing van een boerderij in gedachte hadden, werd na onderzoek toch gekozen voor
nieuwbouw. Het resultaat is een bijzonder fraaie woning, die mede door het gebruik van natuurlijke
materialen past in de omgeving, maar zeker ook zeer modern en eigentijds te noemen is. “Het laat
zien dat de bewoners respect hebben voor het agrarische landschap, maar dan wel op hun eigen
manier”, vat Krijn Ratsma het samen. Aan de buitenzijde van de woning vallen de wit gestucte
gevels en de met zwart metaal en zwart metselwerk uitgevoerde uitbouwen op. Ook de blank eiken
kozijnen en voordeur geven de woning een strakke uitstraling en vormen een fraai en gewenst
contrast met de ultieme eyecatcher van de landelijk gelegen woning: het rieten dak. “Niet alleen
zeer passend bij het landschap, maar een rieten dak houdt in de zomer ook de warmte heel goed
buiten. Zo wordt de woning veel minder warm dan met een pannendak.”
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DEVERSCHILLENDE RUIMTES IN
HET WOON- EN LEEFGEDEELTE,
MAAR OOK DE WONING ZELF
EN DE TUIN, GAANVLOEIEND IN
ELKAAR OVER
DUURZAAM WONEN
Architect Krijn Ratsma onderscheidt zich, zoals eerder gezegd, met zijn kennis over en ervaring
in duurzaam en energiebesparend bouwen. Een logische vraag is dus waarom niet is gekozen
voor zonnepanelen op het dak van de woning. “Het is natuurlijk zonde om zonnepanelen op
dit fraaie rieten dak te leggen. Daar is het dak veel te mooi voor. Schoonheid, harmonie met
de omgeving en comfort zijn belangrijke kenmerken van mijn werk. Comfort is bijvoorbeeld
belangrijker dan energiebesparing. Is een woning namelijk niet comfortabel, dan gaan mensen
allerlei dingen doen om het toch comfortabel te maken. En dat kan niet de bedoeling zijn. Het
is overigens zeker niet zo dat ik een milieufreak ben en mijn wil opleg. Het is een vaardigheid
die ik me heb eigen gemaakt en die bied ik aan. Maar ik ben heel dienstbaar als architect en
er altijd op uit om de belangen van mijn opdrachtgevers te vervullen en zeker niet om per se
mijn stempeltje op te drukken. Van de andere kant: als ik aangeef dat het wooncomfort hoger
is, je geld spaart en je ook nog iets goeds doet voor de maatschappij, zijn er weinig mensen
die aangeven het niet te willen”, aldus Krijn, die aanstipt dat het vanaf 2020 verplicht is om
energieneutraal te bouwen. “Als we zonnepanelen op het dak van de woning hadden kunnen
toepassen, was de woning volledig energieneutraal geweest. Nu verbruikt de woning maar
veertig procent van de geldende norm.” Ook een enorme besparing natuurlijk. Bereikt door
onder meer het dak van de veranda vol te leggen met bijpassende zwarte zonnepanelen, de
glasgevel aan de zuidkant te voorzien zonweringlamellen, uitstekend te isoleren, drievoudig glas
toe te passen en ledlampen te gebruiken, waardoor de basisvoorwaarden voor een aangenaam
binnenklimaat zijn ingevuld. Door een aardwarmtepomp te plaatsen, wordt de woning op een
zuinige manier verwarmd en vrijwel gratis gekoeld.
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VLOEIENDE OVERGANG
De fraaie vide in de entreehal en de grote lichtinval geven je bij binnenkomst al een ruimtelijk
gevoel. Een gevoel dat ook in de rest van de woning overheerst. De verschillende ruimtes in
het woon- en leefgedeelte, maar ook de woning zelf en in de tuin, gaan vloeiend in elkaar over.
“De bewoners waren bang dat de grote oppervlakte op de benedenverdieping zou aanvoelen
als een balzaal. Vandaar dat we kozen voor een openhaard tussen de eetplek en de zithoek.
Door de haard op deze wijze te situeren is de haard van beide kanten beleefbaar en kun je er
dus aan beide kanten van genieten.” Al vele jaren werkt Krijn tot grote tevredenheid samen met
interieurarchitecte Marjo de Leng, eigenaresse van Mdua. Zo ook bij dit project. “Wij hebben
aan een half woord genoeg en weten precies wat we aan elkaar hebben. Door al vanaf het begin
van een project samen te werken, krijg je een woning waarin alles met elkaar samenhangt. Zo
kun je al in het beginstadium rekening houden met plekken waar de haard dient te komen,
waar de (inbouw)kasten komen, waar trapelementen getekend dienen te worden en waar de
keuken een plek vindt. Het leukste aan deze samenwerking, waarin ook de opdrachtgever een
belangrijke rol speelt, is dat je achteraf niet meer terug kunt zien wie wat heeft verzonnen, maar
dat het totaal zo sterk is dat iedereen daar veel van zichzelf in kan terugvinden. Ook in deze
woning hebben we veel toepassingen bouwkundig opgelost waardoor er weinig losse inrichting,
zoals bijvoorbeeld kasten, nodig was. Ook dit draagt weer bij aan de ruimtelijkheid van de
woning.”
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OPVALLEND AAN DE
BUITENZIJDEVAN DE
WONING ZIJN DE WIT
GESTUCTE GEVELS EN
DE MET ZWART METAAL
EN ZWART METSELWERK
UITGEVOERDE
UITBOUWEN
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POSITIEF GEVOEL
In al die jaren die Krijn Ratsma actief is als zelfstandig architect rondde hij al meer dan 170
projecten af. Van klein tot groot. Van woningbouw tot kantoorruimtes. Dit getoonde project zal
hem echter zeker bijblijven. De reden is zeer positief. “Deze opdrachtgevers staan hoog in de
top 10 van prettigste opdrachtgevers. Van het begin tot het einde waren ze heel relaxed en
enthousiast. Daarnaast zijn ze beide ondernemer waardoor ze snel beslissingen kunnen nemen.
Ook de samenwerking met aannemer BEST Bouw en de overige partijen verliep erg prettig.
Ik ben geen architect die dicteert. Ik werk samen en waardeer eenieders professie en kennis.
‘Bouwen moet leuk zijn’, is altijd al mijn spreuk geweest. Dat lukt niet altijd helemaal, maar op
dit project is het zeker van toepassing!”

Casa Ratsma
Geldersedijk 22A, Dirksland
Tel. 0187-603918. www.casaratsma.nl

Anyway Doors
Nijverheidsweg 32, Massenhoven
Tel. +32 34751515. www.anywaydoors.be

Bestbouw
West Vlisterdijk 62, Vlist
Tel. 0182-502522. www.bestbouw.nl

Damme Interieur
Nieuwe Binnenweg 338-344, Rotterdam
Tel. 010-4770719. www.damm-interieur.nl
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Kijk voor nog
meer inspiratie
op onze site
zine.nl
www.excellentmaga

