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‘Ons huis leeft met
de seizoenen mee.
Dat geeft een
permanent
vakantiegevoel’
– SIMON EN MYRA VAN ESCH,
PAG. 48

Permanent vakantie
I NTER I EU R /OISTERW IJ K

Een huis wordt niet zomaar uitgeroepen tot Beste Gebouw
van het Jaar 2015. De bosvilla van Simon en Myra van Esch
past naadloos in zijn groene omgeving. ‘Ons huis leeft met
de seizoenen mee.’
Productie Rob Jansen / Fotografie Alexander van Berge / Tekst Jack Meijers

Rob Jansen
Hier zou ik me volmaakt gelukkig
voelen: dat uitzicht
om elke dag van te
genieten.
Jaloersmakend!’

DE GLAZEN GEVEL AAN
DE ACHTERKANT STAAT
BORG VOOR EEN PERMANENT VAKANTIEGEVOEL IN DE ZITKAMER.
V.L.N.R. SCHILDERIJ
VAN WESSEL HUISMAN,
HOUTEN BANKJES VAN
SERENER, GIETIJZEREN
BOEKENKASTLAMPEN
MR. ED VAN RODERICK
VOS, SALONTAFEL
LLOYD VAN SERENER,
LAMP SWIVEL VAN DICK
VAN HOFF (ALLES FUNCTIONALS), FAUTEUIL LA
CHAISE VAN CHARLES
EN RAY EAMES VOOR
VITRA, FAUTEUILS LC2
VAN LE CORBUSIER
(CASSINA).

Goede isolatie
voorkomt dat het
een broeikas wordt

Jack Meijers
‘Lang leve de de
autodidact! Elk
ontwerp van Christoph Seyferth (alias
Serener) laat zien
hoe het gewone
ongewoon wordt.’
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EEN VEERTIG CENTIMETER HOOG BETONNEN PLATEAU LAAT HET BROUWHUIS ZWEVEN. HET DAK BESTAAT UIT ZWARTE HOUTEN LATTEN DIE EEN SPECIALE BEWERKING
HEBBEN ONDERGAAN. LINKERPAGINA DOORKIJK VANUIT DE EETKEUKEN NAAR DE ZITKAMER. CENTRAAL IN DE RUIMTE IS EEN WIT BLOK GEPLAATST WAARIN EEN
GARDEROBE, OPBERGRUIMTE EN BOEKENKASTEN ZIJN ONDERGEBRACHT. TAFEL EN ZITBANK LLOYD EN STOEL WENDELA ZIJN ONTWERPEN VAN SERENER; MIA
LAGERMAN EN EHLÉN JOHANSSON MAAKTEN DE GLAZEN SCHAAL OP TAFEL (ALLES FUNCTIONALS).
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e bestaan. En niet alleen
in onze dromen. Van die
lommerrijke kavels in het
buitengebied waar het klein
wild hoogstens wordt opgeschrikt door een handvol wandelaars,
hardlopers en natuurvrienden. Op zo’n
kavel, eigendom van Natuurmonumenten en ingeklemd tussen twee vennen in
de Oisterwijkse bossen, lieten Simon en
Myra van Esch hun oog vallen. Niet dat
ze weg wilden uit het royale Tilburgse
huis waar ze twaalf jaar woonden en
waar hun drie kinderen opgroeiden.
Van Esch: ‘Wanneer die uitvliegen,
heb je minder ruimte nodig en dienen
zich andere mogelijkheden aan.’
Myra en Simon van Esch – eigenaar
van de bekende labels Van Esch en
Functionals – wandelden weleens in het
recreatiebied van de Oisterwijkse Bossen
en Vennen. Van Esch: ‘Als zich dan de
kans voordoet op zo’n unieke plek iets te
realiseren, zou je wel gek zijn daar niet

over te fantaseren.’ Eigenaar Natuurmonumenten stond positief tegenover
nieuwbouw op de plek van de vroegere
boswachterswoning. Ook al gelden in de
beschermde omgeving tussen twee
vennen – Brouwkuip en Speyckven –
afwijkende randvoorwaarden. Door het
gelauwerde bureau Bedaux de Brouwer
Architecten uit Goirle vroegtijdig bij de
plannen te betrekken, werd snel duidelijk
dat er een serieus voorstel zou volgen.
Van Esch: ‘Het vervallen boswachtershuis heeft jarenlang te koop gestaan en
was anti-kraak bewoond. Blijkbaar was
niemand geïnteresseerd. Op de kavel rust
erfpacht; veel mensen willen dat niet.’
Aanvankelijk filosofeerden de geïnteresseerde koper en zijn architect Jacques
de Brouwer over de mogelijkheid om het
bestaande boswachtershuis te verbouwen. ‘Een nat, niet geïsoleerd, afgetakeld
jaren 70-pand. Daar viel niet veel mee te
beginnen. Op een goed moment heb ik
Natuurmonumenten uitgenodigd, samen

met Jacques de Brouwer en MTD landschapsarchitecten. Ze hadden snel in
de gaten dat onze ambities redelijk
waren. Dat we niet aan zwembaden
en hoogbouw dachten en iets op het oog
hadden wat hier zou passen.’

Filmrol

Jacques de Brouwer ontwikkelde een
voorstel waarin ‘kwaliteit, comfort en
nederigheid ten op zichte van de natuur’
leidend waren. Het moest een ‘timide,
ingetogen verschijningsvorm’ worden.
Als het even kon met verwijzingen naar
architecturale archetypes uit de omgeving. De schets resulteerde in een
27 meter lang lineair bouwvolume van
zes meter breed. Natuurmonumenten
zag geen bezwaar en ging akkoord.
De voorgevel van het huis maakt een
gesloten indruk en biedt veel privacy.
De zij- en achterkant openen zich naar
de natuur met metershoge glasgevels.
Van Esch: ‘Gordijnen zouden het beeld »

‘Het interieur moest niet te
minimalistisch worden’

‘De vurenhouten
plafonds zijn functioneel:
ze dempen geluid’
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EEN HOUTEN WAND VORMT DE AFSCHEIDING TUSSEN SLAAPKAMER EN BADKAMER. NAAST HET BED BIJZETTAFEL SOFT TABLE VAN GILBERTE CLAES VOOR VAN ESCH,
MET LEESLAMPJE MR. ED, EEN ONTWERP VAN RODERICK VOS ; LINKS STAAT DE STOKLAMP VAN FLORIS HOVERS (BEIDE FUNCTIONALS). RECHTERPAGINA ACHTER DE
HOUTEN BEDWAND BEVINDT ZICH DE BADKAMER. DE WASTAFEL EN WAND ZIJN GEMAAKT MET DTILE, HET MODULAIRE TEGELSYSTEEM WAARMEE RONDINGEN GEMAAKT KUNNEN WORDEN. OP HET WASTAFELBLAD STAAN VAASJES BLOOM VAN SCHOLTEN&BAIJINGS. STOEL WENDELA IS EEN ONTWERP VAN
SERENER VOOR FUNCTIONALS, KAPSTOK STICKS KOMT UIT DE COLLECTIE VAN VAN ESCH.

Van Esch: ‘In de keuze van het whitewashvurenhout, kleuren en materialen waren
ze ook doorslaggevend. Neem deze grijze
gietvloer: RAL 70-35. Hadden we zelf
nooit bedacht: toch blijkt het een geschikte
keuze.’ De vurenhouten lattenplafonds onder de kapconstructie zijn geen decoratieve ingreep maar puur functioneel. Van
Esch: ‘Ze dempen het geluid en verbeteren
de akoestiek.’ Over de lengte van het huis
is een enorme kastenwand geconstrueerd.
Daarin zijn apparatuur, boeken en keukengerei weggewerkt. Van Esch: ‘In aanleg
zou de wand doorlopen tot aan het einde
van het huis.Voorlopig zijn we hier gestopt.
We willen nog wat muur overhouden voor
onze kunstverzameling. Twee schilderijen
moesten er sowieso in: één in de woonkamer, één in de slaapkamer. Daar is in
het ontwerp dus rekening mee gehouden.’

Drieduizend bloembollen

Veel van de meubels die in het vorige
huis in Tilburg stonden, zijn mee-

verhuisd. Functionals is goed vertegenwoordigd. Simon en zijn broer Ad van
Esch lanceerden het label in 2009 als
aanvulling op Van Esch, het merk waarmee ze eerder een reputatie opbouwden
binnen de projectwereld. ‘Onze meubels
zijn toe te passen in een wat klassiekere
omgeving, maar evengoed in een strak,
eigentijds decor. Er staat hier inderdaad
het een en ander, al mag het natuurlijk
geen showroom worden.’ Uiteraard zijn
er de Bonsai-kandelaar van Roderick Vos
en de Swivel-lamp van Dick van Hoff,
twee ontwerpen die aan de basis van de
collectie stonden. Van Esch: ‘Het succes
schuilt in de combinatie van nuchterheid, helderheid, functionaliteit en een
zekere mate van ambachtelijkheid. Inmiddels exporteren we onze producten
naar meer dan veertig landen, van Mexico en Kazachstan tot op het Rode Plein. ’
In de tuin scheidt een metalen plint
de cultuurtuin van de natuur. Van Esch:
‘We hebben het perceel ingezaaid en

drieduizend bloembollen in de grond gestopt. Een aangeharkt stadstuintje zou
misplaatst zijn in deze omgeving. In
overleg met MTD Landschapsarchitecten is het beeld vrij sober gehouden.’
Vanaf het terras aan de achterkant
bevestigt het panoramisch uitzicht over
bos en ven de unieke kwaliteit van de
plek. ‘Vergelijk het met een permanent
vakantiegevoel, het huis leeft met de
seizoenen mee.’
En inderdaad: het Brouwhuis heeft
iets van een vakantiehuis, maar dan zonder het geïmproviseerde karakter of de
tijdelijkheid die je daarmee associeert.
Het huis is gebouwd op een betonnen
plateau dat ongeveer veertig centimeter
boven de grond zweeft. Van Esch: ‘Dat
zorgt voor een mooier beeld. Architect
Jacques de Brouwer zegt het zo: alsof
het huis te gast is in de natuur.’
bedauxdebrouwer.nl, functionals.eu,
van-esch.com

‘De vurenhouten
plafonds zijn functioneel:
ze dempen geluid’

