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Pieter de Boer Bouwonderneming

Schoonheid dankzij 
zuinigheid in details

ONDER HET MOTTO ‘LESS IS MORE’ REALISEERDE AANNEMINGSBEDRIJF PIETER DE BOER EEN VRIJSTAANDE 
VILLA IN HET NOORD-HOLLANDSE OUDORP, OP HET EERSTE OOG GESPEEND VAN OPSMUK EN TIERELANTIJNEN. 
PAS BIJ NADER INZIEN VALT OP HOE SUBTIEL DE SPAARZAME BUITENDETAILS ZIJN INGEPAST EN ELKAAR 
DAARDOOR VERSTERKEN.

TEKST: SJOERD MEULEMAN FOTOGRAFIE: PIETER DE BOER BOUWONDERNEMING

Vraag een kind een huis te tekenen en de kans is groot dat het resultaat 
overeen zal komen met de onlangs opgeleverde villa op de hoek ’t Wuiver 
en Herenweg in het Noord-Hollandse Oudorp. Je ziet een vrijstaand huis 
met hoofdzakelijk rechte lijnen, wit gestucte gevels en steil hellende dak-
vlakken … alleen de keep rechts in de voorgevel zou de tekening waar-
schijnlijk niet hebben gehaald. Die ogenschijnlijke eenvoud was ook lei-
draad voor het ontwerp, vertelt directeur/eigenaar Pieter de Boer van het 

gelijknamige bouwbedrijf Pieter de Boer Bouwonderneming. “Voorheen 
stond op deze locatie een kerk, sober gebouwd en zonder veel franje. De 
bescheidenheid en eenvoud ervan zie je aan de buitenkant van de villa 
terug. Aan de andere kant wilde de architect een contrast bewerkstelligen 
met de rijk uitgevoerde binnenkant. Zeg maar een luxe woonomgeving in 
een minimalistische jas.”

 Q�WOONDROOM

MAEK staat voor meer dan 25 jaar ervaring en vakmanschap in het 

realiseren van keukens en meubels op maat. MAEK is een creatieve en 

betrokken partner, bij wie de wensen en ideeën van de klant altijd voorop 

staan. In samenspraak met de klant zorgt MAEK voor een meubel dat 

gebruiksvriendelijk is, zonder dat het afbreuk doet aan het ontwerp. 

Creativiteit en oplossingsgerichtheid staan hierbij centraal. Door ervaring 

en vaktechnische kennis zorgt MAEK voor een kwalitatief hoogstaand 

meubel met de garantie op een lange levensduur.

Maek Meubels
Smuigelweg 1 | 1704 PX Heerhugowaard | Tel: 06–52682913
info@maekmeubels.nl | www.maekmeubels.nl
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SPAARZAAM
Het sterkst komt dit tot uiting aan de straatzijde van het huis. Op de rechts 
gelegen keep en één grote raampui na is het namelijk een en al stuc-
werk dat de gevel beslaat. Subtiele details vallen daardoor des te meer op, 
meent De Boer: “Less is more, hoor je architecten weleens zeggen. Wees 
dus zuinig met details. Neem de houten kaders zoals die zijn aangebracht 
rond de aluminium kozijnen en de houten betimmering bij de entree: in 
een bont gemetselde gevel zouden die amper opvallen. Maar hier, om-
geven door louter wit stucwerk, voegen ze ook echt iets toe.” Opvallend 
is daarbij het ontbreken van een gevelpui op de verdieping – dakramen 
zorgen hier voor de benodigde daglichttoetreding. De Boer: “Het huis is 
geheel afgestemd op de wensen van de eigenaren. De verdieping is open 
en ruim gehouden met een slaapkamer, badkamer en aan de straatzijde 
een grote inloopkast, waarbij dakramen voor lichttoetreding zorgen.”

KORTE LIJNEN
Aan de achterkant oogt het huis uitbundiger. Hoewel ook hier strakke be-
lijningen de boventoon voeren, oogt het als geheel warm en sfeervol, niet 
in het minst dankzij de fraai aangelegde tuin met niveauverschillen, mooie 
beplanting en een prachtige vijver. Ook bijzonder is het doorlopende platte 
dak met mos-sedum en daaronder een carport met veranda. Net als de 
dakkap erboven is de constructie geheel in het werk uitgetimmerd. De 
Boer: “Wij zijn gespecialiseerd in custom-made maatwerk, een bouwwerk 
als dit past ons gewoon. Belangrijk is dan wel dat je vanaf het begin bij het 
werk betrokken wordt. Vaak gaan dingen niet helemaal goed, als gevolg 
van tijdsdruk, onvolkomenheden in het ontwerp, maar vooral ook door te 
weinig onderlinge communicatie. Daarvan was in het geheel geen sprake. 
Sterker nog: kortere lijnen dan hier heb ik zelden meegemaakt.”
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT: 

HOOG NIVEAU
Die warme sfeer van de achtertuin is doorgezet naar de binnenkant. Cen-
traal staat een van alle gemakken voorziene keuken, fraai gepositioneerd 
in het hart van de benedenverdieping. Het zitgedeelte bevindt zich aan 
de voorzijde, de grote eettafel met zes stoelen bevinden zich aan de ach-
terzijde van de woning. De vloer is van beton, gevlinderd, waardoor een 
aangenaam contrast ontstaat met het behang op de wanden in warme 
kleuren. Ook de verlichting kreeg veel aandacht. Sfeerverschillen zijn met 
je mobiel eenvoudig te regelen dankzij aansluiting op het gebouwbeheer-
systeem. En ook de armaturen zijn van een kwalitatief hoog niveau.

BLIK
Alles bij elkaar spreekt De Boer van een zeer geslaagd project. De villa 
werd op tijd opgeleverd op een niet al te makkelijke locatie. De samen-
werking met de opdrachtgevers en onderaannemers verliep even open als 
soepel. En over het resultaat tonen de bewoners zich heel tevreden. De 
Boer: “Dat laatste is natuurlijk het belangrijkst, want het zijn uiteindelijk 
de bewoners die er moeten gaan wonen. Maar dat er iets bijzonders staat, 
telt ook zeker mee. De architect wilde een opvallend huis waaraan je blik 
bleef hangen. Dat is hier, geloof ik, wel gelukt.”

Vlaar Elektrotechniek
Van Wijgaardenplein 35, 1701 CG  Heerhugowaard, Tel: 06-41466150
info@vlaarelektrotechniek.nl www.vlaarelektrotechniek.nl

Initiatief nemen loont

Niek Vlaar Elektrotechniek uit Heerhugowaard realiseerde voor de villa in 
Oudorp de complete elektrotechnische installaties, inclusief advieswerk, 
het maken van een lichtplan en de installatie van een smarthomesysteem. 
Een bijzonder dankbare opdracht, volgens directeur en eigenaar Niek 
Vlaar: “We maken vaker mooie installaties, maar het bijzondere aan deze 
opdracht was de vrije hand die we kregen. Initiatieven werden op prijs 
gesteld, zonder direct naar het budget te wijzen.” Een van die wensen was 
de installatie van een smarthomesysteem. Dit houdt in dat elke denkbare 
verlichtingssfeer eenvoudig kan worden opgeroepen via mobiele telefoon 
of iPad. Daarnaast is Vlaar zeer te spreken over de gekozen armaturen, 

waaronder de matzwarte trimless inbouwspots, die hij louter kwaliteits-
producten noemt. Tot slot de samenwerking. Ook die verliep soepel en 
vlot, ook met de eigenaren. Vlaar: “Het was in alle opzichten een heel 
prettig werk.”   
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Nagenoeg al het maatwerkmeubilair in deze prachtige woning is 
gerealiseerd door MAEK, zoals bijvoorbeeld de keuken, de blauwe 
vakkenkast, de kast met glazen deuren, het badkamermeubel en het 
toiletmeubel.
“Voor de hoge keukenkast met inbouwmateriaal hebben wij massief eiken 
gebruikt en dit is gekleurd in een custom-made kleur. De nerf van het 
eiken komt hier mooi doorheen, waardoor de kast een levendige en warme 
uitstraling krijgt. Het keukenblad is van Terrazzo en onder de bar zijn 
tegels aangebracht. De beide kasten en het toiletmeubel zijn gemaakt 
van gespoten MDF. In het badkamermeubel komen het materiaal en de 
kleur terug die in de hoge keukenkast zijn gebruikt. Bij het ontwerpen en 
vervaardigen van meubels op maat, staan de ideeën en wensen van de 
klant altijd voorop. MAEK luistert naar de klant en zorgt voor een mooi, 
maar ook functioneel ontwerp dat past bij de levenswijze van de klant. 
Creativiteit en oplossingsgerichtheid staan hierbij centraal”, aldus het
bedrijf.


