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e x c l u s i e f  w o n e n

Laat het
poLderLandschap
binnenkomen
Het uitgestrekte polderlandschap, de grazende koeien, voorbijgaande fietsers en het

kronkelende water; de Italiaanse architecte Maria Elena Verbruggen-Fauci is erdoor gefascineerd. 

Het Nederlandse landschap beïnvloedde haar ook bij het ontwerpen van deze moderne

woning in het landelijke Donkereind, Vinkeveen. Test: Renée ter Berg / Foto’s: Raphaël Drent
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Verbruggen-fauci komt uit een italiaanse familie van architecten en 

woont nu zes jaar in nederland, waar ze haar eigen architectenbureau, 

Mef Architects, opgericht heeft. “Mijn vader is architect, net als meer 

leden van onze familie. ik groeide op op de bouwplaats. Het werk van 

mijn vader vond ik altijd heel inspirerend, waardoor ik al sinds ik een 

klein meisje was, dit beroep wilde uitoefenen. Het is een mooi vak, 

want wat je doet staat er ook echt. Als mijn kinderen later door de 

straat lopen kunnen ze zien wat hun mama heeft gemaakt. en ik hou 

ervan om telkens weer in nieuwe projecten te stappen, op nieuwe 

plaatsen te komen met een nieuwe omgeving en nieuwe klanten.”

Dynamische en flexibele omgeving
Deze woning in Vinkeveen vormde voor haar een prachtige nieuwe 

uitdaging. Maria elena Verbruggen-fauci: “De bewoners hebben 

een stuk grond gekocht in landelijk gebied, maar wilden toch graag 

een huis met een hedendaagse uitstraling. Voor het interieur wilden 

ze graag een dynamische en flexibele omgeving, waarin de ruimtes 

niet beperkt waren qua functie. Zowel in de woonkamer als in de 

slaapkamer willen ze ook kunnen werken. open ruimtes waren een 

belangrijke wens.”

Modern met traditionele kenmerken
Bij het ontwerpen van deze moderne woning was er een uitdagende 

factor. Verbruggen-fauci: “Volgens de commissie welstand moest 

de nieuwe woning goed aansluiten op de omgeving. Het mocht 

dus niet te veel breken met de traditionele manier van bouwen. in 

Donkereind heb je prachtige authentieke boerderijen, maar ook veel 

nieuw gebouwde woningen die oud lijken, maar waaraan je niet 

kunt zien wanneer ze eigenlijk gebouwd zijn. Het zijn anonieme ge-

bouwen geworden. ik heb altijd geleerd dat je moet tonen wanneer 

het huis ontworpen is.” Architecte Verbruggen-fauci nam de uit-

daging aan en creëerde een eigentijdse woning met karakteristieke 

eigenschappen van de boerderijen uit de streek. “ik heb gebruik 

gemaakt van dezelfde traditionele materialen en het ontwerp naar 

deze tijd vertaald.”

“De omgeving is schilderachtig mooi. Door een juiste verdeling van de ramen 

heb ik ervoor gezorgd dat je er vanuit elke plek optimaal van kan genieten”
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e x c l u s i e f  w o n e nSchilderachtig mooi
in elke ruimte van het huis heeft Maria elena het landschap als het 

ware naar binnen getrokken. “De plek waar de woning staat is prach-

tig. Aan de overkant staan de koeien en schapen in de wei. er staan 

bomen die met hun takken in het water hangen. Het is schilderachtig 

mooi. Door een juiste verdeling van de ramen heb ik ervoor gezorgd 

dat je vanuit elke plek optimaal van die omgeving kan genieten. Vanuit 

de woonkamer kijk je naar het water waar de eendjes zwemmen en 

waar mensen voorbij fietsen. Zo is het niet langer een losstaand ob-

ject, maar een woning die een duidelijke connectie met de omgeving 

heeft.” Geheel naar wens van de klant zijn er zoveel mogelijk open 

ruimtes gecreëerd. ook de strak vormgegeven keuken heeft aan twee 

kanten een open verbinding met de woonkamer. Toch is er bewust 

een scheidingsmuur gerealiseerd. Maria elena Verbruggen-fauci: “een 

keuken is vaak een rommelige plek in huis. Als het druk is heb je niet 

altijd tijd om daar alles netjes te houden. Bij een volledig open keuken 

lijkt het dan al gauw alsof ook de living rommelig is. Door deze schei-

dingswand, kan er nog een deel verborgen blijven.”

Niveauverschil en contrasten
op diverse plekken in de Vinkeveense woning is gebruikgemaakt van 

niveauverschil. “De slaapkamer is zes meter hoog, zodat er een vide 

gecreëerd kon worden.” Deze ruimte doet op die manier ook dienst 

als atelier. Via de glazen wand die de vide begrenst is het zicht naar 

buiten open gehouden. ook op de begane grond van het huis is een 

klein niveauverschil aangebracht. Dit zorgt voor een dynamisch effect 

dat wordt versterkt door de zwevende trap en de omlijsting van de 

haard. De zwevende trap is een opvallend onderdeel van de woon-

kamer. Door een constructie met stalen balken en glas is de trap zo 

open mogelijk gehouden, waardoor het zicht naar buiten nauwelijks 

wordt belemmerd. “De trap vormt de kern van het huis. Het is een 

deel van het ontwerp dat echt de aandacht trekt. net als de strakke 

openhaard met zijn koraalrode omlijsting die is afgewerkt met een 

hoogglans lak.” De architecte zorgde hier en daar ook voor con-

trasten met het strakke interieur. “De eettafel heeft juist een ovale, 

organische vorm en ook het tapijt en de ronde verlichting zorgen 

voor uitersten. Juist die contrasten maken dat de rechthoekige vor-

men van het interieur nog krachtiger naar voren komen.”

Harmonieus geheel
De woning heeft zowel een interieur als exterieur volledig op maat 

gemaakt, ontworpen door Maria elena Verbruggen-fauci. Voor de 

uitvoering werkte ze samen met diverse nederlandse specialisten. 

“ik werk samen met aannemers, vakmensen en een meubelmaker. 

Door samen te overleggen komen we tot een optimaal resultaat dat 

niet alleen mooi is, maar ook qua constructie volledig klopt.” Het 

resultaat is een prachtige woning waar interieur en exterieur volledig 

op elkaar zijn afgestemd. “De kleuren hebben we ook binnen door-

gevoerd om zo tot een ruimtelijk en harmonieus geheel te komen.”

De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:

MEF Architects
Donkereind 6, 3645 TD Vinkeveen, tel: 0297-261429

www.mefarchitects.nl, info@mefarchitects.nl

 

Aannemersbedrijf D. Kroese BV
Demmerik 96, 3645 ee  Vinkeveen, tel: 0297-262676

www.kroesebv.nl, info@kroesebv.nl

 

Creavorm Meubel en Interieurmakers
constructieweg 11, 3641 sB  Mijdrecht, tel: 0297-241848

www.creavorm.nl, info@creavorm.nl

  

Rietdekkersbedrijf Teunis Van Sigtenhorst BV
Achterweteringseweg 56, 3738 MA  Maartensdijk

Tel: 0346-218703

www.rietdekkersbedrijfvansligtenhorst.nl

info@rietdekkersbedrijfvansligtenhorst.nl

 

Elektrotechnisch Installatieburo G.J. van der Vliet
Rietgans 4, 3641 TZ  Mijdrecht, tel: 06-53538729

etibvandervliet@casema.nl


