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Woont u nog
of leeft u al...?
Een eigen huis is zinvol. Levenswijze. Toekomst. De nieuwe
huizen stellen iets voor, bieden méér en mooiere vrije ruimtes
dan ooit tevoren. En ze zijn niet alleen eerste klasse wat de
energie betreft.
Bij alle respect: Dat iemand een nieuw huis bouwt om enorm aan energie te sparen, is (en blijft) de radicale uitzondering. De meeste mensen hebben hele andere prioriteiten: nieuwe levensruimtes in de beste zin van het woord. Eén keer zelf kunnen
uitkiezen en bepalen, wat volgens de eigen voorstellingen het mooiste en beste is.
De hitlijst van de wensen van privé bouwdames en bouwheren is overigens populairder dan de strenge individualisten onder ons waar willen hebben: de ruimtes
moeten mogelijk royaal zijn in het nieuwe huis. Clever ingedeeld. Veel zonlicht met
veel ramen tot op de grond en precies daar, waar men in het landschap kan kijken.
Niet te vergeten is het een lust voor het oog, de XXL-keuken met of zonder extra
eethoek. Natuurlijk een chique grote wellnessen relaxbadkamer. Iets vergeten?
De verwarming. Ten noorden van de alpen kunnen we niet zonder. Alleen, warmte
kost in onze eindfossiele tijden echt veel geld. Enorm hoge jaarrekeningen laten de
vreugde aan een huis duidelijk stuk gaan. Machteloos zijn overgeleverd aan elke prijsverhoging, dat maakt ook de beter verdienende mensen onrustig.
Wij kunnen ons alles veroorloven, maar niet alles negeren. In 1970 kostte een liter
verwarmingsolie en een kilowatt huishoudstroom omgerekend elk 0,06 Euro, een
liter normale benzine 0,29 Euro. Ondertussen klom de prijs voor ruwe olie tot aan
het 25-voudige, het 25-voudige, de olieprijs per Barrel heeft in februari 2008 voor
het eerst de 100 US-Dollar-grens overschreden. De gasprijs gaat mee: De hoogte
van de rekening in een doorsnee duitse huishouding bedroeg eind 1990 nog 1.100
Euro, nu is het reeds een bedrag van 1.800 Euro.
Het genoegen, waarmee ons gerenommeerde aanbieders zoals GUSSEK HAUS sinds
jaren de natuurlijke bouwstof hout als excellente probleemoplosser tonen, bewaart
ons voor foutieve beslissingen.
De huisvoorbeelden volgen tegenwoordig de richtlijnen van de houten bouwstijl:
stijlvol, innovatief, met kijk op de wereld. Met de beste cijfers voor energiebesparende woonlust-architectuur. Enkele van deze actuele voorbeelden van GUSSEK HAUS
hebben wij in dit tijdschrift voor u samengesteld, zo dat u zeker trek zult krijgen. Er
bestaat geen reden om nu nog huizen van gisteren te bouwen.
De redactie
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De feiten

Medewerkers: 327 (2007)
Handelsartikelen: Prefabhuizen,
vensters, houten trappen,
dakelementen, kelderbouw
Oprichting van het bedrijf: 1951
Sindsdien gebouwde huizen:
meer dan 12.500
Productiegetallen 2007:
Gebouwde huizen: 380
Vensters: 10.000 stuks
Massieve houten trappen: 1.120
Dakelementen: ca. 220
Kelder/Bodemplaten: 150
Omzet: 59 miljoen Euro
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Made in Germany.
U hebt zojuist de eerste huizen in Nederland
verkocht. Wat fascineert nederlandse
opdrachtgevers zozeer aan duitse huizen,
dat ze deze uit Nordhorn laten komen?
Dr. Frank Gussek: Eigenlijk precies hetzelfde
als de duitse klanten, nl. dat ze bij GUSSEK
alle vrijheid wat betreft architectuur en
vormgeving in een hoogwaardige vakkundige uitvoering krijgen.
Franz-Dieter Gussek: Architecten en experts
uit de nederlandse bouwbranche zeggen, dat
wij een voorsprong op hun niveau hebben
van wel 30 jaar wat betreft de kwaliteit van
onze eensgezinshuizen.
Als het gaat om warmtewering, isolering en
energie besparen is dat ook werkelijk zo. Het
is natuurlijk fijn, als GUSSEK HAUS haar
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sterktes op de markt in zijn geheel kan uitleven.
Ook met de behoorlijk grote afstand naar de
bouwplaats?
Dr. Frank Gussek: Wat de kilometers betreft
is Nederland zelfs dichterbij dan onze klanten in Zwitserland of helemaal onder in
Beieren.
Daar bevindt zich, nadat we ongeveer 56
jaar op de markt zijn, ondertussen ook het
een en ander GUSSEK-huis. Heelveel mensen
zijn altijd al erg gehecht aan de voordelen
van onze bouwwijze.
Het huis wordt nu niet meer bij weer en
wind misschien wel maandenlang door een
metselaar steen voor steen opgebouwd,
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maar komt in een gecontroleerde fabriekskwaliteit op de bouwplaats aan. Tot grote
vreugde van de hele familie staat het meestal s’avonds op de eerste dag, bij moeilijkere objecten ook wel eens op de 2e dag, buiten reeds kant en klaar onder zijn waterdichte dak op de fundering.
Franz-Dieter Gussek: Wat de nederlanders
en overigens ook de engelsen in vergelijking
met andere concurrenten zo goed bevalt is
onze dubbelwandige, op de markt éénmalige
bouwwijze.
Buitenkant extra gemetseld?
Franz-Dieter Gussek: Het heeft zijn goede
reden en uit de sinds generaties op proef
gestelde ervaring blijkt, dat in het noor-

IN GESPREK

Fotos: GUSSEK HAUS (2); Markus Gloger (2)

By Gussek.

De directie van de in 1951 opgerichte Nordhorner
Prefabhuis-onderneming: Franz-Dieter Gussek (links)
en zijn neef Dr. Frank Gussek

In bijna geen enkele andere
branche zijn de deugden
van duits kwaliteitswerk
zo slecht te vervangen.
Bij GUSSEK HAUS komt
er nog bij, dat het een
traditioneel familiebedrijf is.
Het gaat er dus bij elke
bouw ook om, de eigen
naam in eer te houden.
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DE ONDERNEMING

den van Duitsland en in Nederland bij eensgezinshuizen gemetselde buitenmuren doorgaan als bijzonder degelijk en ook bestand
tegen sterke regen en wind. Indien bouwheren het beste willen, wat er op dit gebied op
de markt te koop is, komen onze zeer warmtewerende muren in de moderne houten
bouwwijze, maar wel met de geïntegreerde
tweede weersbestendige van massieve bakstenen gemetselde muur, als geroepen.
Maar gestukadoorde muren biedt u toch ook
aan?
Franz-Dieter Gussek: Vanzelfsprekend en
gegarandeerd in dezelfde energiebesparende
kwaliteit.
Is het zo, dat bij uw opdrachtgevers de energiebesparing in de huizen bovenaan de prioriteitenlijst staat?
Dr. Frank Gussek: Steeds vaker. De vrijheid
om de moderne architectuur van de eensgezinshuizen te genieten, geeft op den duur
alleen plezier, indien men zich ook over de
lagere verwarmingskosten verheugen kan.
De betere huizen zijn naar ervaring erg duur.
Ook die van u?
Franz-Dieter Gussek: Onze klanten zijn niet
op zoek naar de laagste prijs, maar willen de
hoogst mogelijke huiskwaliteit voor hun
geld.
Dr. Frank Gussek: Ze zijn zich ervan bewust,
dat de innovatieve energiebesparende techniek, zij het in de warmtewisselaar, gecon-
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troleerde luchtcirculatie of aardwarmtesonde, zijn prijs heeft. De prijs voor een kant en
klaar GUSSEK-huis ligt momenteel bij
175.000 Euro bij een woonoppervlakte van
150 tot 220 vierkante meter. Bij hogere eisen
kan dat natuurlijk ook meer worden. Wij
hebben jaarlijks opdrachten voor exclusieve
objecten met een volume van 750.000 Euro.
Uw nieuwe modelhuis in Keulen-Pulheim is
een moderne versie van de GUSSEK-baksteen-look. Een grootse open plattegrond, 2
volwaardige verdiepingen, schilddak –gaat
de trend uit naar een stadsvilla?
Dr. Frank Gussek: Indien u persé een trend
wilt horen, dan wel die naar een representatieve architectuur met hele hoge eisen.
Daarvoor bestaan er stilistisch hele verschillende middeltjes. De stadsvilla behoort naar
mijn mening vanwege haar klassieke, edele
effect op de eerste plaats. Dat betreft de
vorm, maar ook bij de inrichting van de
ruimtes gekozen kleuren en waardevol
materiaal. De fascinatie van de klassieke dingen -dit geldt overigens voor meubels net
als voor huizen- is mijns inziens de soevereine vanzelfsprekendheid, waarmee ze hun
waarde laten zien. Dat heeft stijl en dat dit
ook in de moderne woonsfeer goed werkt,
willen wij u met ons nieuwe modelhuis in
Pulheim tonen. Zo zou bijvoorbeeld uw huis
eruit kunnen zien.
Woont u met uw gezin ook in een GUSSEKhuis?
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IN GESPREK

Franz-Dieter Gussek: Al heelveel jaren en
het bevalt me nog steeds.
Dr. Frank Gussek: Ik heb er gelukkig ook een.
Een modern, met een lessenaarsdak en veel
licht in de ruimtes op beide verdiepingen
en... met een mooie grote keuken.
Kookt u zo graag?
Dr. Frank Gussek: Dat ook. Onze gasten
bevalt mijn kookkunst het beste als ik Boeuf
Bourguignon maak: heel mals rundvlees, dat
24 uur in rode wijn moet blijven liggen ...

Fotos: GUSSEK HAUS

Dit gesprek werd gevoerd door
Peter Neumann
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Fotos: GUSSEK HAUS

HET ONCONVENTIONELE

Alles buiten
De grootte is geen voorwaarde voor de rang van de architectuur van eensgezinshuizen, maar
het maakt dingen wel gemakkelijker. Noch de eigen voorstelling noch de representatie –de
belevenis van vrije ruimtes stond bovenaan het prioriteitenlijstje van het gezin van een
zakenman uit Keulen. De architect van GUSSEK HAUS liet zich door een parkachtig grondstuk
met zijn mooie oude eiken tot een modern domicilie van 345 vierkante meter inspireren.

8

mijn mooie huis • Extra exemplaar GUSSEK HAUS 2008

9

2
3

1
4

10

mijn mooie huis • Extra exemplaar GUSSEK HAUS 2008

Fotos: GUSSEK HAUS

HET ONCONVENTIONELE

I

ndien een bouwheer zich zijn nieuwe
huis als iets bijzonders voorstelt, heeft
het zin naar oplossingen te zoeken, die boven het normale uitstijgen. Het leuke van dit
project voor de architect van GUSSEK HAUS
was, dat de opdrachtgevers als ze dachten
aan een elegant domicilie daarbij altijd een
prefabhuis van de Nordhorner aannemer
voor ogen hadden. Bovendien brachten ze
een droom van een grondstuk in een betere
omgeving mee. Het was alsof het speciaal
voor het ontwerp van drie bouwcorpussen
met twee verdiepingen in u-vorm, waarvan
de lessenaarsdakken naar elkaar toe neigen,
was gemaakt. De buitenkant heeft de
moderne ambities zonder daarbij de identiteit van een GUSSEK-huis te verloochenen:
klassieke donkerrode bakstenen in de har-

monische combinatie met het witte stucwerk.
Passend bij de kleur van het zinken dak zijn
de ramen (uit eigen GUSSEK productie zoals
de architect met nadruk duidelijk maakt) van
binnen van wit hout en van buiten van
weersbestendig aluminium. De ruimte tussen de huisgedeeltes is geheel van glas. Het
is gedeeltelijk als overdekt terras te openen
en is gericht op het zuiden en de tuin.
De grote glasoppervlaktes worden overigens
zomer’s door hightech (BUS) gestuurde glasgordijnen beschermt tegen teveel zonnestralen. Dat een ruimtebelevenis in de waarste
zin van het woord van de aan- en uitzichten
afhankelijk is, wordt hier ongetwijfeld door
de verre blikvelden bevestigd.
Dit huis celebreert heel knap de wisseling

1

Vanzelfsprekende openheid van de
woonruimtes op de benedenverdieping.

2

Glaselementen in xxl-formaat
garanderen vanuit elke plaats mooi
uitzicht op de parkachtige tuin.

3

Het centrum en de ziel van het huis
is de grote eettafel op de begane
grond met acht gemakkelijke stoelen.

4

De trap leidt vanuit de foyer naar
de galerij, die net als een brug de
anders apart staande huisgedeeltes op de bovenverdieping met
elkaar verbindt.
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Het aangename in het afzonderlijke gedeelte van de ouders op de
begane grond is de ruime aankleedkamer.
...naast de slaapkamer
Eén van de twee badkamers voor
de kinderen op de bovenverdieping heeft een badkuip, de
andere een douche.

van de dag- en jaartijden. Reeds in de foyer
(xxl-formaat van ruim 20 vierkante meter
plus nog een aparte garderobe) wordt alles
zichtbaar, wat men hier kan verwachten,
vanzelfsprekende royaliteit, veel glas, dat
ruimtegrenzen overwint en veel licht, dat in
elke hoek overheerst.
Zowel de ruimte boven de ingang als ook boven de eetkamer naar de tuinkant is op beide
verdiepingen open tot onder het dak. Er is
slechts een onderbreking door de prachtige

5

12

2
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trap naar de galerij toe, die als een brug de
anders tegenover elkaar liggende aparte
huisgedeeltes op de bovenverdieping met
elkaar verbindt.
Het centrum en de ziel van het huis is de
grote eettafel op de begane grond met acht
gemakkelijke stoelen. De uitbreiding naar
een 70 vierkante meter grote ruimte zonder
muren over de gehele breedte van het huis,
aan de ene kant naar een hoog moderne
keuken, aan de andere kant naar het bankstel

HET ONCONVENTIONELE

3 4
want al heel snel begint de dag voor 3 teenagers op ongeveer dezelfde tijd. Een logeerkamer maakt de bovenste verdieping compleet.
De ouders hebben hun aparte gedeelte en
overigens ook een kantoorruimte op de
benedenverdieping, waar ze bijna niet gestoord worden. Aansluitend aan de slaapkamer
kan men nog de ruime aankleedkamer en
een elegante met donker graniet ingerichte
badkamer vinden.

4

Bijzonder mooie glasarchitectuur
geeft deze ruimte een helder charme.

5

De klassieke GUSSEK gemetselde
gevel in combinatie met wit
stucwerk en zink.

6

Een verrukkelijk genot, niet alleen
voor de kinderen, is het zwembad
beneden in het prefabhuis.

6

Fotos: GUSSEK HAUS

voor de haard, duidt op een vrolijk, turbulent
leven van het gezin met drie kinderen en hun
vrienden. Vanwege het zwembad in de kelder
komen ze ook graag op bezoek.
Begrijpelijk is, dat ieder kind op de zolderverdieping zijn eigen kamer kreeg, die heel
democratisch allemaal 23 vierkante meter
groot zijn.
Twee bijbehorende badkamers, één met een
badkuip en één met een douche zijn een verdere op den duur verstandige beslissing,
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De
ontroerde
mannen
In Glandorf in Neder-Saksenis geen
gebrek aan prachtige mooie huizen.
Als daar een huis echt wil opvallen,
moet dit wel bijzondere finesses hebben.
Juist dat is Wolfgang Hoerning en zijn
partner met hun GUSSEK-huis goed gelukt.
Bezoek bij de ontroerde mannen.

14
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HET HARMONIEUSE

N

eder-Saksen is een baksteenland.
De rood-bruin-paarse stenen overheersen de gevels van wel vier van de vijf eensgezinshuizen (geschatte statistiek). Ook in de
buurt van het Hoerningse huis in de regio
Osnabrück is dat niet anders. Daarom alleen
al valt het villa-achtige GUSSEK-huis van de
agiele schooldirecteur (48) en zijn levenspartner (44) buiten het patroon van de
neder-saksische conventie.
De lichtgeel gestucadoorde gevels, het trapsgewijze, meerdelige rode schilddak, het diepe
en beschermende dakoverstek, de vele kleine
witte raampjes, de carports aan beide kanten
van de voorgevel en vooral de toonaangevende symmetrie van het geheel, het vrijstaande huis op een stuk grond aan de rand
van de stad en met zicht op het Teutoburger
Wald is een opvallend mooi stekkie onder de
vele grijze gebouwen.
„Als het gaat om symmetrie en wiskunde ben
ik de fanatiekeling van ons tweeën”, zegt de
levenspartner, die als directeur in de levensmiddelenbranche veel door de wereld reist
en bij de visite van onze fotograaf alweer in
India was. „Wolfgang is meer de kunstenaar
en zeer artistiek. Dit niet alleen, omdat hij
muziek heeft gestudeerd en naast zijn baan
als schooldirecteur aan de middelbare school
ook nog als dirigent en orkestleider werkt.
Ook bij de planning van ons huis, waarvoor
we ons
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HET HARMONIEUSE

veel de tijd hebben genomen is gebleken: In
de waardes zijn we het met elkaar eens, in de
wegen niet altijd.”

Nooit meer huren
De beide mannen zijn reeds 18 jaar een paar.
Ze hebben elf jaar niet ver van hun nieuwe
huis in een mooie gerestaureerde boerenschuur gewoond, het vroegere huis van het
dienstpersoneel van een goed gesitueerde
boer. Ze zouden daar eigenlijk best wel graag
zijn gebleven, want 120 vierkante meter woonoppervlakte met zijn tweeën was nu niet
bepaald klein, maar „We woonden te huur en
de boer wilde niet verkopen. Wij wilden graag
eigendom, omdat je als je te huur woont bij
alles wat je doet compromissen moet sluiten.”
Er volgde een tijd van gedachtenwisseling en
zandkasteeltjes bouwen, het lijstje met wensen en eisen hoe het nieuwe huis eruit zou
moeten zien en ingedeeld zou moeten zijn.
Het ontwerp zou zo moeten zijn –ook de
intelligente ontroerde mannen plannen
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vooruit-, dat de 260 vierkante meter een
architectonisch geheel sluiten, maar dat het
ook zonder veel hoofdpijn en muren verschuiven mogelijk is van twee woningen één
te maken en omgekeerd.
De tweede eis, waarin ze het helmaal met
elkaar eens waren was: veel, veel licht!
Verder, en nu kwam het levensgevoel van de
partner van de heer Hoerning, de „symmetriefanatiekeling”, bijzonder goed naar voren:
„Ik ben altijd op zoek naar symmetrie. Ik hou
er bijvoorbeeld van als de haard in het midden van de muur wordt gezet. Ook de twee
schuifdeuren van glas, die vanuit de kamer
naar de keuken en de bibliotheek gaan, hebben wij er zo laten inzetten, dat het er heel
harmonisch uitziet. Symmetrie betekent voor
mij harmonie. Daar heeft Wolfgang Hoerning
niets op tegen. Wel of niet kunstenaar, harmonie en overeenstemming zijn voor de
musicus en dirigent vanzelfsprekend even
belangrijk. De andere wensen kwamen bij beiden eveneens naar voren, bijv. zou het huis
energiebesparend worden, geen zichtbare
radiatoren hebben, maar wel een klassieke
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(open) haard van natuurlijk bouwmateriaal,
optimaal warmtewerend zijn, veel aansluitingspunten voor audio, licht en spots (bijv.
langs de binnentrap van de bovenverdieping)
en een separate aankleedkamer hebben en
bovendien nog op de benedenverdieping hogere kamerhoogtes.

Hoger, verder, vrijer
Na één jaar wonen in het eigen huis een
terugblik van de bouwheren: “De plafondhoogte van bijna twee meter negentig in
plaats van de normale twee meter vijftig
geeft je een heel ander levensgevoel. Je voelt
je niet in elkaar gedrukt en je hebt meer leefruimte, Je hoofd is gewoon vrijer. Bijna niet
te geloven, hoeveel 40 centimeter hoogteverschil alles kunnen veranderen!
De twee mannen hadden geluk toen ze voor
hun verlanglijstje een architect vonden, die
begreep wat zij wilden.
„Wij hadden immers alleen maar een paar
woordjes opgeschreven en nu hadden we

Veel licht, demonstratieve symmetrie en het laten ontstaan van blikvangers
binnen het huis en eveneens ook van binnen naar buiten. Daar hebben de
twee mannen reeds in de planningsfase van hun nieuwe huis op gelet.
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dus een vaardig iemand nodig, die daaruit
een sculptuur van het geheel ontwerpt en
daarbij onze wensen in het oog houdt.”
Deze architect vonden zij en daar zijn ze nu
nog erg dankbaar voor. Alleen toen er een
beslissing over de bouwwijze moest worden
genomen, raakten de ontroerde mannen in
opwinding. Dhr. Hoerning: „Wij wilden massief, steen op steen bouwen, maar wij stelden al heel snel vast, dat dit met betrekking
tot onze inrichtingswensen -zoals bijv. de
aansluitingspunten voor de lampenspotjesal heel wat problemen zou opleveren. Daar
kwam nog bij, dat een goede vriend uit
Nordhorn, die -alhoewel hij een bekwaam
vakman was- ons uit zijn eigen ervaring
ervan af zou willen raden om conventioneel
te bouwen.”
Zo kwamen die twee op het spoor van prefabhuizen en na een niet zo’n optimaal planningsgesprek met een verkoopadviseur van
een bekende aanbieder uit het zuiden van
Duitsland (een sufferd, die onze intenties
gewoon niet wilde begrijpen) stootten zij op
de naam van een ervaren producent van prefabhuizen, nl. GUSSEK uit Nordhorn, waar
ook de genoemde vriend woonde.
De man van GUSSEK was van een heel ander
slag, herinneren zich Wolfgang Hoerning en
zijn partner: „Heel flexibel, een heel geduldige luisteraar en goed in het uitwerken van
onze ideeën en wensen. Bekwaam en mans
genoeg om eventuele technische problemen
aan te spreken en alternatieven te laten zien.
Deze GUSSEK man was gewoon heel competent en er niet op uit, ons stuk voor stuk
onze wensen uit het hoofd te praten. De
ervaringen zetten zich tijdens de bouw voort.
De opzichter was „super goed” geweest, de
monteuren van het bedrijf echt heel vaardig
en de man voor de navolgende klantenservice wat de garantie betreft „erg vooruitkijkend en tegemoetkomend”.
Wolfgang Hoerning spreekt teneinde nog
eens de herinnering uit: „In het begin twijfelde ik heel erg als ik dacht: ‘Mensen kinderen,
géén enkele steen in de muur –of dat goed
gaat?’ Nu zijn wij overtuigd en zouden ten allen tijde weer met een gerenommeerde producent van prefabhuizen willen bouwen.”
Text: Reiner Oschmann
Fotos: Marcus Gloger
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Goede raad van een bouwheer:
Meneer Hoerning, ook u bent voordat u een huis liet bouwen, géén expert geweest. Als u nu
terug denkt, wat is dan uw advies voor een goed resultaat? Wolfgang Hoerning:
1. Het kiezen van de juiste aannemer en zich vooraf heel grondig over alles laten inlichten.
2. Alle overeenkomsten schriftelijk vastleggen, naar het waarom vragen bij algemene mededelingen.
3. Meedenken tijdens de bouwfases om méér werk en kosten te besparen.
4. Haalt u zich de maten van de ruimtes op een tekening goed voor de geest en bekijkt u in
de planningsfase de ruimtes bij vrienden en bekenden, om fouten in de ruimtevoorstelling
te voorkomen. Wij hadden bijv. de woon- en eetkamer in de maten vier maal elf meter gepland. Toen wij door een dergelijke ruimte liepen, zagen wij pas wat dat voor een lange pijp
was geworden. Daarna beslisten wij, dat het maar vijf maal elf meter moest worden.
5. Plant u méér stopcontacten en aansluitingspunten voor stroom en audio dan u eigenlijk
had gedacht. Bij ons waren 96 aansluitingspunten gepland, wij hebben er 31 meer laten
maken en zijn daar nu heel erg blij mee.
6. De kosten voor de tuinaanleg niet onderschatten. Dit is een bodemloze put.
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HET HARMONIEUSE

Huisintern
Maten buitenkant:
11,00 x 13,08 m plus 2,95 x 4,50 m plus
3,75 x 6,25 m
Grondstuk: 1.500 m²
Gehele woonoppervlakte: 266,73 m²
Keuken: 16,86 m²
Lievelingsplek in/bij het huis:
Wolfgang Hoerning: “lekker bij de haard”
De partner: “in de strandstoel”
Dak: schilddak, helling 25°
Muur: bouwwijze met houten palen
Verwarming: centrale verwarming met
gecontroleerde ventilatie en ontluchting
Prijs, kant en klaar:
332.500 Euro (zonder extra’s)
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Een
schitterende aktie
20
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Fotos: GUSSEK HAUS

HET OPKOMENDE

Een architect ontwierp voor zichzelf en
zijn gezin een GUSSEK-huis, verreweg van
de doorsnede, maar aan deze kant van het
extreme.
Het overtuigt van zowel esthetische als
ook ecologische zorgvuldigheid.
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Wijdte komt hoogte tegemoet …

22
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HET OPKOMENDE

Het ruimteconcept weerspiegelt de
alledaagse afloop en behoeftes van
een vierpersoons gezin.
Het verenigt heel geraffineeerd de
tegemoetkoming en de terugtrekking,
de bescherming en de openheid. In
het huis met muren tot acht meter
hoog worden spectaculaire aanzichten binnen net zo aangeboden als
buiten. Klein grapje: Zelfs als je naar
boven naar de woonkamer loopt, kun
je door een muuropening naar beneden de keuken in loeren. Het licht valt
royaal in elke ruimte.

Binnen komt buiten tegemoet …
Extra exemplaar GUSSEK HAUS 2008 • mijn mooie huis
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HET OPKOMENDE

Fotos: GUSSEK HAUS

Licht komt ruimte tegemoet …

A

rchitect en bouwheer in één persoon te zijn is waarschijnlijk een
grote emotionele en beroepsmatige investering, maar het is ook
een sporadische kans. Berto Gussek, die een architectenkantoor in
Dortmund leidt, heeft zich dit ter realisering met de hem reeds vertrouwde firma GUSSEK HAUS, met wie hij regelmatig samenwerkt, op
de hals gehaald.
Het gemeenschappelijke project laat duidelijk de architectonische
kunst in samenspel met de vakmanschap en accuratesse van de
onderneming voor prefab-huizen zien.
De bijna dobbelsteenachtige compacte kubus staat op een aan de

tuinkant iets omhooglopend grondstuk in het zuiden van Dortmund.
Het preciese toonaangevende aanzicht van de gevel lééft van het
contrast van de turfgebrande baksteen op de benedenverdieping en
het witte stucwerk op de bovenverdieping.
Een mengsel van materialen met aantrekkingskracht. In het midden
tussen de beneden- en bovenverdieping bevindt zich over de gehele
breedte van het huis een balkon in de gemetselde kern van de benedenverdieping, dat op deze manier de overgang naar het stucwerk
duidelijk laat zien. De leuning is overigens niet alleen om schoonheidsredenen zo filigraan. Het uitzicht van de daarachter liggende
woonkamer op de tuin mag in geen enkel opzicht worden gestoord.
Ook binnen in het huis leidde de professionele vraag aan zichzelf, hoe
het ruimteconcept het beste overeenkomt met de alledaagse afloop
van een vierpersoons gezin, tot een relatief ongewoon effect.
Beneden is de woonkeuken met een prachtige grote eettafel als lievelingsplek, waar het grootste gedeelte van het gezinsleven zich afspeelt. De keuken is niet alleen ter communicatie nuttig, maar is gelijktijdig ook een snijpunt naar de overige woonruimtes inclusief de
tuin. Via een luchtruimte is ze verbonden met de woonkamer op de
bovenverdieping. Deze wederom is tot aan het dak open en
imponeert partieel met een hoogte van acht meter.
Voor dit huis kwam er bij de materiaalbewuste, originele architectuur nog de ecologische oplettendheid bij. Ook op dit punt is GUSSEK
een innovatieve partner. Verwarmd wordt er met geothermiek.
Optimale warmtewering, de ramen aan de zuid-oostelijke kant en de
compacte bouw zijn wezenlijke criteria voor de uitvoering als KfW-60
of KfW-40 energiespaarhuis. Het lessenaarsdak is begroeid.
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Vrije ruimte
voor vrijheid
26
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Fotos: GUSSEK HAUS

HET BEMINNENSWAARDIGE

In de warme maanden wordt het
beschutte hoekterras een extra vrije
woonruimte.

Een witte baksteengevel, grote schaduwgevende dakoverstekken, brede ramen,
een filigraan balkon aan de gevelkant
zijn uiterlijke attributen van een L-vormig huis.

Het „Tessin” heeft een echte beminnelijke uitstraling. Het belooft vrijheid en geborgenheid, bestendigheid en verandering. De zwitserse familie Bläsi dacht aan een adelig
landhuis, hetgeen ze van de aannemer GUSSEK HAUS ook kreeg. Zo kwamen de ideaalbeelden helemaal uit.
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Meesterlijke ruimteensceneringen geven een gevoel van
vrijheid en geborgenheid.

28
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Fotos: GUSSEK HAUS

HET BEMINNENSWAARDIGE

Verre uitzichten zijn het programma op de benedenverdieping, hetgeen zich over 130 vierkante meter
uitstrekt. Door grote ramen valt het licht de ruimtes in. Ook binnen in hun huis kunnen de Bläsis met de
wandelende zon zo het verloop van de dag beleven en het gevoel hebben, dat het groen van de tuin heel
dichtbij is. De grote multifunctionele ruimte is ongetwijfeld de ziel van het huis. Ze hebben hem zo speciaal gemeubileerd, dat ze van alle zitplaatsen buitengewone uitzichten naar buiten kunnen genieten.
Bovendien zijn er op de begane grond nog de hal, een bijkeuken, een bergruimte en een kantoorruimte te
vinden.
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Fotos: GROHE

Het huis biedt constant nieuwe
perspectiefwisselingen en bindt ook
de omringende natuur in.

30
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Fotos: GUSSEK HAUS

HET BEMINNENSWAARDIGE

I

k weet, dat architectuur leven is, of tenminste gedaante geworden leven, en
zodoende is ze de waarachtigste getuige van
onze levensstijl in de wereld van gisteren,
vandaag, morgen......”sprak verstandig en
wijs Frank Lloyd Wright, architect met een
cultus status uit de vorige eeuw, wiens 260
(!) huizen allemaal furore maakten.
Een huis, dat streeft naar authentiteit, d.w.z.
de verwachtingen en gevoelens van zijn toekomstige bewoners weerspiegelt, is alvast
een goed huis.
Bij de planners van GUSSEK HAUS, de gerenommeerde aannemer uit het plaatsje
Nordhorn in Nedersaksen, staan zulke vorderingen bovenaan het masterplan.
Geen wonder dus, dat de familie Bläsi hun
“Tessin” dan ook als perfecte levensruimte
ondervindt.
Een troef van het huis: zijn royaliteit. Dat is
niet alleen in vierkante meters op te meten.
Het is eerder de zichtbare choreografie van
de aanzichten en uitzichten, van terugtrekking en tegemoetkoming, die aan de 225

vierkante meter een beminnenswaardigheid
en individualiteit geven.
De architectonische voordelen van een Lvormig huis werden samen met de GUSSEK
planners heel slim uitgebuit. Zo strekken zich
de eetkamer en de open keuken over de
gehele breedte van het huis uit, terwijl in de
separate hoek de royale woonkamer is
ondergebracht. Een andere clevere, uiterst
gemakkelijke oplossing: de bijkeuken en de
bergruimte kun je zowel vanuit de keuken als
ook van buiten inlopen.
De bovenverdieping werd eveneens heel
consequent aan het verloop van de dag van
het gezin aangepast. Elk van de beide kinderkamers heeft een eigen, direct toegangkelijke
doucheruimte. De ouders hebben in hun 30
vierkante meter slaapkamer aan de voorkant
een ruime aankleedkamer ondergebracht.
Hun badkamer bereiken ze op de kortste weg
via de overloop. Hun huis is voor de familie
Bläsi meer dan een woonomhulsel. Het is een
plek van rust in de alledaagse chaos. Ze voelen zich daarin vrij en geborgen tegelijk.

De woon- en eetkamer op de
benedenverdieping verloopt door
de L-vorm om de hoek, zodat de
keuken wel geïntegreerd, maar
toch afgegrensd van de haarden eetplaats is.
Op de bovenverdieping is licht en
royaliteit ook op zijn plaats zoals
de kinderkamer bewijst.
De drie badkamers dragen hun
steentje bij tot een alledaagse
druktevrijheid.

Extra exemplaar GUSSEK HAUS 2008 • mijn mooie huis

31

HET THUISGEVENDE GEVOEL

De gevel is een duidelijk bewijs voor de noordduitse
verankering van het huis.
Toch vervalt het niet in een roes van heimwee naar
thuis, maar laat heel zelfbewust de huidige tijd zien.

Vast geworteld
32
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Fotos: GUSSEK HAUS

Zorgvuldigheid in detail: terugkerende architectonische elementen zoals door zuilen ondersteunde
overstekken of zichtspanten geven karakter en stijl
aan het huis. Een terras met grote oppervlakte,
wiens diagoneel gelegde grote tegels een spanningsvolle pendant tegenover de baksteengevel is,
verleidt ertoe om naar buiten te gaan.
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HET THUISGEVENDE GEVOEL

E

r zijn huizen voor romantici en pragmatici, voor wereldreizigers en gevestigden.
Dit is een huis voor vast gewortelde romantische pragmatici. Het ziet eruit als de ideale
plek voor alle begeerlijkheden, die aan een
eigen huis zijn verbonden.
Vrije ruimte voor alle bewoners, het spannende alledaagse leven binnen onder het beschermende dak en buiten in de tuin, zin om
gastheer/-vrouw te zijn. Deze thuisvoelende
kwaliteiten weerspiegelen de architectuur van
het klantenhuis van GUSSEK. Aan de noordelijke kant is het dicht en laat daarom een privésfeertje proeven, aan de zuidelijke kant is
het open voor de zon en de tuin. Grote glasen balkonfronten maken het mogelijk een dialoog met de natuur te vinden, ze scheppen een
mooie choreografie van de uit- en inzichten.
De rangschikkende hand van de architecten

34

blijkt ook uit andere details. Zo lééft de met
professionele fijngevoeligheid vervaardigde
gevel van het contrast van de antrasietkleurige bakstenen muren met het witte stucwerk
op de bovenverdieping. De bakstenen zijn geen
willekeurige, eenvoudige grijze stenen, maar
gladde en zulke met een speciaal iets metalen
effect wisselen elkaar af. Om het geheel harmonisch te laten werken, werden ook de houten raamelementen met een antracietkleurige
lak geverfd.
Dit alles zou wel eens als typisch zakelijk
noordduits kunnen klinken, maar dat doet het
echt niet. Steen, glas en grijze kleuren worden
met een paar “accessoires” warmer, zachter,
gemoedelijker. Bijvoorbeeld door de derde
gevel met grote dakoverstekken, gesteund
door massieve palen en optisch nog extra door
zichtbare balken in waarde verhoogd.
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Bovendien nog door de zichtbare balken en de
gedeeltelijke houten gevel bij het balkon. Ook
het ruimteconcept voldoet ideaal aan de verwachtingen van de eigenaar. Vanuit de hal
kom je via de kortste afstand naar de ruimtes
kantoor, keuken, wonen, eten. In de grote open
keuken is een bijkeuken geïntegreerd.
Een origineel idee: tussen de woon- en
eethoek werd voor de scheiding van beide
gedeeltes nog een kleine, vrijstaande wand
gezet. Goede architectuur is voor GUSSEK
HAUS niet alleen een vraag van schoonheid.
Een heel belangrijk bestanddeel van de noordduitse producent van prefabhuizen is de energiebesparing en de ecologie. Dit huis voldoet
daaraan met een voorbeeldige warmtewering,
een tweeschalige gevelconstructie, een optimale uitvoering van de vensters en een zonvanginstallatie.

Fotos: GUSSEK HAUS

De royaliteit binnen is niet alleen in vierkante meters op te meten. Mooie lichtval
en mooie uitzichten, een duidelijke functionele indeling, concentratie op weinig kleuren –waarbij men het graag geziene grijs
zelfs in de handdoeken terug vindt- en een
hoogwaardige inrichting geven het huis
veel charme en apartheid.
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Fotos: GUSSEK HAUS

De fascinatie
„new style m³” spreekt de
liefhebber van duidelijke,
symmetrische vormen aan.
Het is een huis van uitzichten en zichtassen. En meer
dan een praktisch woonomhulsel.

36
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HET KUBISTISCHE

Dit huis vertelt over het zelfbewustzijn, de eigenzinnigheid en de zelfverwezenlijking van zijn bewoners. En over het woongenot, dat voortvloeit uit
het mengsel van modern materiaal zoals Trespa, waar gevelplaten van
worden gemaakt en traditionele bouwstoffen zoals hout.

van de kubus

D

it ontwerp is niet voor elk wat wils, want smaken
verschillen nu eenmaal. Dat is zo zeker als de bloesems in de maand mei. „New style m³” is de naam van
het ontwerp in de reeks modellen van GUSSEK HAUS.
De weerklank aan het bouwhuis is niet te overzien.
Bouwhuis heeft zoveel architectuur als geen enkele
andere bouwstijl en op deze wereld geldt het echt als
een kwaliteitsmerk. Bouwhuis staat garant voor het
moderne, de symmetrie, de orde, het purisme, het strenge, voor het streven naar elementaire zelfverwezenlijking van zijn bewoners. GUSSEK HAUS bewijst graag
zijn competentie bij opdrachtgevers, die meer verwachten dan slechts een omhulsel. Het kubusachtige, krachtige „new style m³” lokt aan door zijn conceptionele
duidelijkheid. De bruin-rode gevel bestaat op de benedenverdieping hoofdzakelijk uit glasfronten en dwarsliggende houten latten, op de bovenverdieping uit trespa-meteon-platen. Trespa-meteon is een vlak plaatmateriaal op basis van thermoverhard hars, dat onder
een hoge druk en bij hoge temparaturen geproduceerd
en met houtvezels versterkt wordt. De gevel is met
tweelaags muren met achterkantventilatie uitgevoerd.
De architect Harald Kremer: „Deze opbouw beschermt
de gevel en zorgt voor een gezond binnenshuis klimaat”.
Hij overtuigt ons architecten ervan, dat we niet alleen
voldoen aan de specifieke milieuvorderingen, maar we
krijgen ook in hoge mate een creatieve vrijheid.
De symbiose van vorm en functie wordt binnenshuis
eveneens zo voortgezet. Harald Kremer: „Het zou té
eenvoudig zijn om alleen maar met grote ruimtes aan
de trend naar vormen van open woonruimtes tegemoet
te komen. De hogeschool verwacht blikpunten, een
mooie lichtval en flexibele ruimteconcepten”. Dit huis
kan daarmee veelvoudig dienen. Zo zijn er op de begane grond prachtige blikpunten van de entree van het
huis tot aan het terras en van de keuken door de woonkamer naar de tuin. Via hoge glasfronten kan het licht
zonder hinder in de ruimtes vallen net zoals op de
bovenverdieping. Aquariumramen brengen een beetje
ironie en buitensporigheid in de verder eerder strengere sortering. De bovenverdieping biedt als „volwaardige”
verdieping zonder schuine muren net zo veel ruimte als
de benedenverdieping. Een verdere architectonische
raffinesse is het van het hoofdgebouw losstaande
tochtportaal, waarin het gastentoilet en de trap naar
boven zijn ondergebracht.
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Fotos: GUSSEK HAUS

Achter deze in drieën
gedeelde huiskubus
verbergt zich een barrièrevrije woonwereld.
Het huis zal ook in de
verre toekomst nog
geheel in dienst van
de bewoners staan.

38
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HET VERANDERLIJKE

Het ruimtewonder
A

ls iemand naar een bewijs zoekt tot welk
rijkdom aan varianten de modelreeks
„new style” van GUSSEK HAUS in staat is, kan
nu de ogen openen. Dit „new style m7” is de
fijngevoelige interpretatie van de wensen van
deze klanten. Ze wilden graag een barrièrevrije benedenverdieping en een originele architectuur. Het met sensibiliteit en zo op het oog
bedachte ontwerp bestaat uit twee constructies met lessenaarsdaken met verschillende
hoogtes, die door een naar achteren geschoven, eveneens met een hoogteverschillend
tussenstuk aan elkaar worden vastgehouden.
Het klinkt gecompliceerd, maar is uiteindelijk
een constructie met duidelijke lijnen en een

pure in drieën gedeelde westelijke, middelste
en oostelijke kant. Het middelste gedeelte
werd met een warme houten gevel bekleed en
de zijvleugels bestaan uit wit stucwerk. De
heel verschillende ruitvormen in gele vensters
maken een vrolijke en tegelijkertijd goed
door dachte indruk. Het ruimteconcept is
vooral afgestemd op de behoeftes van de
bewoonster, wiens handicap door haar ziekte
kan veranderen. De bodemoppervlakte is heel
royaal om een goede bewegingsvrijheid met
een rollator of rolstoel te hebben. Ze is tenslotte de manager van het vierpersoons gezin.
De beneden- en bovenverdieping zijn heel
goed op veranderlijke vorderingen ingesteld.

De grote speelkamer onder het dak zou later
bijvoorbeeld in een woonkeuken voor een verpleegkundige hulp veranderd kunnen worden.
Alle aansluitingen daarvoor zijn reeds aanwezig. De benedenverdieping zou men door het
aanbrengen van twee ingangsdeuren in de
hal in twee complete woningen kunnen
scheiden. De woning aan de westelijke kant
blijft in dat geval geschikt voor gehandicapten. De kantoorruimte zou voortaan
als slaapkamer kunnen dienen. Zodra de kinderen het huis uit zijn en het echtpaar minder
ruimte nodig heeft, zou de oostelijke kant met
de daarbij behorende bovenverdieping kunnen worden verhuurd of verkocht.
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HET ELEGANTE

Wit komt grijs tegemoet
Noordduits perfectionisme en zuidduitse levenswijze passen goed samen. Dit demonstreert het
door GUSSEK HAUS geproduceerde huis voor een gezin in de buurt van Heidelberg. Het straalt
elegance en gerieflijkheid uit en het signaleert buiten reeds het plezier om daarin te wonen.

40
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Fotos: GUSSEK HAUS

V

De erker en de loggia onder het
indrukwekkende afdak tonen het
geweldig mooie uiterlijk van het
moderne klantenhuis “Elsass”.
De voor deze regio typische gestucadoorde gevel is volgens noordduits
gebruik -voorgemetseld en tweelaags- uitgevoerd.

rije plekken om te bouwen zijn ook in
Heidelberg sporadisch geworden. Dit
kun je aan verschillende huizen ook merken.
Het mooie tegendeel van deze vaak voorkomende verborgen bekrompenheid is het
familiedomiciel, waarvoor het ontwerp
„Elsass” van GUSSEK model staat. Met een
sympathieke openhartigheid toont het zichzelf aan de wereld, de bewoners en de buurt.
Naast royaliteit wil het natuurlijk ook individualisme aantonen, d.w.z. het wil anders als
andere zijn. Dit blijkt uit de segmentgebogen
erker en de loggia onder het segmentgebogen afdak.
Een klassieke architectuur met frappante
werking, zó alsof zich de vaststaande corpus
naar de hemel wil uitstrekken. De loodrechte
reeks ramen, die zelfs tot aan de grond reiken, vormen samen een verticaal geheel. Dat
komt de lichtinval en de blikpunten binnens-

huis ten goede. De vriendelijke, stijlvolle impressie draagt een steentje bij aan de consequente keuze van de kleuren. Grijs en wit,
géén andere kleur komt erbij. De bodemoppervlakte van 10,56 x 9,96 meter plus 4,08 x
1,13 meter van de erker is bijna een kwadraat, de plattegrond eenvoudig, maar
rationeel georganiseerd.
Vanuit de hal, die je via een windbeschermende ingang kunt betreden, zijn alle ruimtes op de begane grond te bereiken. De indrukwekkende woon- en eetkamer met de
reeds genoemde erker neemt een groot gedeelte van de bijna 89 vierkante meter oppervlakte in beslag.
Een kantoortje, het gastentoilet en een bergruimte ronden het geheel af. De bovenverdieping met een oppervlakte van 66,79 vierkante meter, heeft eveneens een clevere
indeling. De overdekte kant van de loggia
verbindt de beide kamers aan de kant van de
dakgoten. Twee badkamers voldoen aan de
behoeftes van de afloop van de dag en zorgen voor een heerlijke ontspanning. De eigenaars mogen buiten de vakkundige precisie
ook tevreden zijn over de energierekeningen.
Met de tweelaagse gestucadoorde muur krijgt het prefabhuis een u-waarde van 0,182
W/m²K. De beste waarde van 0,137 W/m²K is
te bereiken met het nieuwe GUSSEK warmteweringspakket „passief plus”.
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HET MEDITERRANE

Aan de zonnige kant
H

„Toskana” is een landhuis, dat
met een klassiek evenwicht
en een duidelijke hiërarchie
hoge cijfers scoort voor zijn
architectonische details. De
typisch zuidelijke bouwvorm
met een modern uiterlijk op
een woonoppervlakte van 250
vierkante meter hecht waarde
aan moderne stijl, verreweg
van de regionale kostumering.

42

eel vaak brengen vakantiegangers niet
alleen herinneringen aan de olijfboomgaarden en dramatische zonsondergangen mee
naar huis, maar ook het enthousiasme voor de
mediterraanse bouwstijl. Deze huizen van onze
zuidelijke buren met hun decente, lichte kleuren,
hun zonnige ruimtes en gebouwd met natuurlijk materiaal, bekend uit de oude ambachten,
wekken genoegens. Waarom slechts 20 dagen
per jaar het mediterraanse flair mogen ondervinden als het ook 365 dagen kan? „Toskana”
ontstand uit een opdracht van een vijfpersoons
gezin.
De grote gemeenschappelijke noemer voor hun
verwachtingen was: een representatieve behagelijke royaliteit. Het grote, zonnige bouwperceel
is de ideale plaats voor een volumineuze domicilie, bestaande uit hoekige bouwgedeeltes,
gedekt door een puntdak met rode dakspanen.
Het grote zonneterras vanaf het huis tot aan de
vijver, gedeeltelijk onder een door zuilen ondersteund dak, is op de warme dagen natuurlijk
ongetwijfeld een lievelingsplek voor het hele
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gezin. Bij de planning van de indeling zijn de
opdrachtgevers eveneens consequent naar hun
eigen gevoelens gegaan: Eén kinderkamer beneden en 2 kinderkamers plus de ouderlijke slaapkamer en een aankleedkamer op de bovenverdieping geven goede voorwaarden voor het alledaagse leven in een groot gezin en tegelijkertijd
vrijruimtes voor elk gezinslid. De keuken is naar
de eethoek toe open en heeft een eigen voorraadsruimte. Aangezien de woonruimtes aan de
andere kant liggen, zijn deze duidelijk van de
keuken gescheiden. Op de 127 vierkante meter
van de benedenverdieping was ook nog plaats
voor een kantoorruimte. Naast twee twee bijna
gelijk grote kamers hebben de kids zelf een eigen
badkamer.Het gedeelte voor de ouders met een
eigen badkamer, gang met kasten en aankleedkamer werd apart gehouden van het kindergedeelte. De ramen tot onder de nok geven de
slaapkamer van 16 vierkante meter de charme
van een studio. Om een hobby te kunnen
nagaan, heeft men op de bovenverdieping ook
een kamer gemaakt om te kunnen musiceren.

Fotos: GUSSEK HAUS
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HET VERRASSENDE

Groot lichtspel
Niet de representatie was het bovenste principe voor
dit ontwerp, maar veel meer:
de betrouwbare dagelijkse deugdelijkheid.
Het GUSSEK HAUS modelhuis “Carmen” is een goede
mix van transparente, luchtige en introverte
ruimtes van degelijke bakstenen en moderne
architectonische attributies.
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Fotos: GUSSEK HAUS

D

e opvallende raamformaten geven een
duidelijk signaal: In dit huis heeft men
feeling voor mooi licht, beneden, maar ook
boven. Hier vind je geen akelige donkere
hoekjes. De vensters zijn bij het ontwerp
van de prefabhuis-specialist überhaupt van
groot belang. De houten/aluminium uitvoeringen (uit eigen productie) geven je een
voorbeeldig inzicht in de preciese en onbevangen omgang met dit, architectonisch
gezien, heel belangrijke element.
De GUSSEK planners hebben daarvoor
bijvoorbeeld voor de keuken een prachtige
oplossing in de hoek uitgedacht. En onder
de gevels accentueren ze met filigrane houten lamellen de in tweeën gedeelde ramen
en daarmede de gehele optiek.
Terwijl het nieuwe Drei-Giebel-huis in de
modelexpositie “Kamen Karree” aan de buitenkant de voor GUSSEK HAUS typische
massieve baksteengevel laat zien en daarmee een goede, hele dierbare noordduitse
traditie oppakt, verrast het binnenshuis met
een buitengewone royaliteit. Die begint
reeds in de entreehal en heeft zijn hoogtepunt in de eetruimte. Een luchtruimte
boven de eettafel tot onder het dak maakt
van het eten een dubbel genot.
Van boven valt het licht door het opulente
gevelraam midden op de tafel, van de zijkant door de terrasdeuren, die tegelijkertijd
voor een mooi uitzicht op de natuur zorgen.
Andere ruimtevergrotende oplossingen zijn
bijv. de trap naar boven, de glaselementen
in de brede deur naar de hal of het laten
ontbreken van een deur naar de keuken. En
opdat zoveel ruimte niet in zijn grootte
onder gaat, hebben de planners deze ruimte meerdere functionele gedeeltes zoals een
eethoek, een zithoek en een televisiehoek
gegeven. Op de bovenverdieping vinden wij
naast de galerij en de badkamer nog drie
ruimtes, zodat bij een vierpersoons gezin
ieder zijn eigen privéplekje heeft, waar hij
of zij zich rustig kan terugtrekken. Licht en
ruimte, dit biedt het nieuwe huisontwerp in
overvloed.
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Liefde

op het eerste gezicht
Monika Michaud en Fred
Grollimund waren eigenaars van
een prachtig mooi grondstuk in
het zwitserse Blauen, maar er
ontbrak nog een passend huis.
Het was Monika, die het in een
plaats in de buurt ontdekte en
op het eerste gezicht wist: Dat
is het! Een GUSSEK huis uit
Duitsland.

46

mijn mooie huis • Extra exemplaar GUSSEK HAUS 2008

HET STIJLVOLLE

Fotos: GUSSEK HAUS

M

onika Michaud en Fred Grollimund wonen sinds 1993
gelukkig en tevreden in een leuk rijenhuis in het zwitserse
Blauen en genoten tot nu toe hun leven. Maar af en toe, als ze
door de woonplaats liepen of naar Basel gingen winkelen, keken
ze wel eens naar een mooi bouwperceel om de droom van een
eigen huis nog een keer werkelijk in vervulling te laten gaan.
Mediterraans zou het moeten zijn, gecreëerd door een architect,
die hun wensen begreep en kon uitwerken.
In 2002 hadden ze geluk en vonden in Blauen een idyllisch gelegen groot stuk grond, dat ze meteen kochten. Het was Monika, die
het passende huis in de plaats Grellingen ontdekte. De nieuwbouw
daar was nog niet klaar, maar ze wist nu al op het eerste gezicht
„DAT IS HET!!!” En ze vroeg de handwerkers naar de architect: Een
GUSSEK huis, uit Nordhorn in het noorden van Duitsland”.
Op het internet vond het paar de architect Roland Richy, die in
1998 de gehele vertegenwoordiging voor Zwitserland had overgenomen en in Kaiseraugst een modelhuis had gebouwd. In dat huis
was ook zijn kantoor voor de klantenbegeleiding gevestigd.
Roland Richy was precies de architect, die ze zich hadden voorgesteld. Hij nam de tijd voor ze, kon goed luisteren, was competent
en had ervaring in het omzetten van de verwachtingen van zijn
klanten. De „gute Stube” op de benedenverdieping moest meteen
overgaan in de eetkamer en de keuken, met een haard in het midden. De hal mocht wel representatief zijn en zo groot uitvallen,
dat meer dan twee gasten zonder elkaar op de voeten te trappen
naar binnen konden gaan. Ze droomden van badkamers in
toskaanse stijl, een mooi groot balkon voor de slaapkamer, zodat
zij het uitzicht op de Jura zouden kunnen genieten. De kelder
moest groot genoeg zijn om daaarin te kunnen tafeltennissen.
Omdat deze twee mensen ver vooruitzien, planden ze hun huis zo,
dat ze de bovenverdieping zouden kunnen verhuren.
Monika Michaud: „Misschien hebben we over 20 jaar wel niet
meer genoeg kracht om het huis te onderhouden of we willen niet
meer alleen leven. Daarom zijn er in de aankleedkamer alle nodige aansluitingspunten, zodat de eventuele huurders daar een keuken in kunnen zetten.”
Nadat ze hun huis op de plattegrond hadden gezien, begonnen ze
met bouwen eind februari 2004. Half juni verhuisde dit paar in
hun kant en klare huis. „Wij gingen elke dag naar de bouwplaats
en zagen, hoe onze droom langzaam maar zeker verwerkelijkt
werd. Alles lukte heel goed en we waren erg tevreden.”
Roland Richy mag zich ten goede houden: „Dat zeggen 99 procent
van mijn klanten.”
De woonomgeving en de tuin hebben inmiddels gestalte gekregen. In de blauwe lagune rechts naast het terras wordt regelmatig gezwommen, de kleine vijver aan de linkerkant is er meer voor
het oog. Rondom het achterste gedeelte van het grondstuk groeien laurierkersen en andere altijd groene heesters en planten. Aan
de linkerkant wordt de grens afgebakend door een historische
haag uit de 18e eeuw, vol met meidoorn, vogelbessen, hazelnoot.
Toen Monika Michaud, die in Basel een kleine kapsalon heeft, een
klant uitnodigde, was deze zo enthousiast over GUSSEK huis en
tuin, dat ze Monika en Fred een zonnewijzer gaf. En opdat deze
ook werkelijk ieder zonnig uurtje zou aangeven, bracht ze meteen
een specialist mee, die de zonnewijzer op de juiste plek met veel
zonnestralen op het gazon neerzette.
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TREND EN STIJL

Zin en
bezinnelijkheid
De herontdekking van de keuken als middelpunt van het moderne gezinsleven is één van de mooiste trends. Van hieruit volgt
de dagelijkse start in het avontuur van deze wereld, hier is het
start- en landpunt waar zich een ieder op verheugt.
Hier zijn we werkelijk allemaal thuis.
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Fotos: SieMatic

KEUKENS

W

De architectuurstijl Beaux-Arts bepaalde in
het begin van de 20e eeuw het opkomende
amerikaanse metropool. SieMatic oriënteerde zich daaraan en liet elementen uit keukendesign en binnenshuisarchitectuur uit
het klassieke en moderne tot een harmonisch geheel samenvloeien. De door de designer uit Chicago, Mick de Giulio, ontwikkelde „BeauxArts collectie” werd door zowel
het duitse als ook het amerikaanse publiek
enthousiast aangenomen. Hier ziet u een
„BeauxArts SieMatic SE 2002 BS” in magnoliawit. De gehele ruimte wordt omringd van
het mengsel van kleuren, materiaal en stijl.
Elegante keukenmeubels in combinatie met
stevige kookfornuizen, antiek naast edelstaalfronten is bij „BeauxArts” mogelijk en
ook zo gewenst.

ij hebben steeds andere prioriteiten.
Het wordt velen van ons bewust, dat
de samen doorgebrachte uurtjes van een
gezin tot de besten en fijnsten behoren, die
het leven heeft te bieden. Het is heel natuurlijk, dat men het liefste bij elkaar zit rond
de keukenhaard of aan de grote eettafel. De
keuken schuift weer naar de rang, die ze verdient; namelijk het middelpunt van het
gezinsleven. De tijden van de onderzeebooten minikeukens, waar men na het eten
koken zo snel mogelijk weer de deur achter
zich dichttrekt, is voorbij met slechts een
enkele uitzondering voor singles. De nieuwe
keukens zijn rijk aan variatie, individueel te
vervaardigen, hoogwaardig en het zijn weer
echte woonkeukens met innovatieve keukenapparatuur, die tegemoet komen aan de
meeste wensen zoals een minimum aan
energieverbruik, gezond eten en plezier in
koken. Het beste voorbeeld is wel de gecombineerde stoomkook-bakoven. De moderne,
naar de woonruimte toe open keukenarchitectuur, maakt het mogelijk van een royale
levensruimte -keuken/eten/wonen in xxlformaat- met zonnige ramen naar de tuinkant te genieten. Dat is een echte belevenis.
Van de andere kant is voor het gezin en
eveneens voor vrienden en gasten de keuken
altijd in het blikveld. Ondertussen is het een
statussymbool geworden. Men laat zijn keuken zien. Als gevolg daarvan bestaat de
kunst daarin de harmonische stijl te verbinden met de woonambiance. Vragen over de

stijl is altijd een kwestie van smaak. De klassieke landhuiskeukens met hun typische vormen, waar vaak nog natuurhout voor wordt
gebruikt, zullen evenzo vrienden en bewonderaars vinden als de exclusieve elitekeukens. Tussen het koele design en het romantische landhuis ligt ook bij keukens een
wereld van verschil.
De trend gaat duidelijk naar de moderne vormen uit. Lijnrecht, duidelijk, vaak zonder
knoppen of grepen. Heel erg ín zijn momenteel de gelakte fronten, zowel in hoog- als in
zijdeglans. Voornamelijk in decente kleuren
zoals bijvoorbeeld creme, magnolia, cappuccino.
Contrasten zijn ook erg actueel. Het klassieke zwart-wit is weer helemaal op komst.
Succesvolle designers gaan helemaal voor
lichtkleurig gelakte fronten voor een donkere achtergrond of omgekeerd. De trend gaat
ook naar geraffineerde zachte bruine kleuren
zoals cappuccino of crèmekoffie. Bij het
materiaal overheerst naast de reeds
genoemde hoogglanzende lakfronten in
moderne keukens de pientere mix: natuurlijk
materiaal, mooi gevlamd hout, maar ook
natuursteen zoals graniet of marmer worden
gecombineerd met glas, aluminium of roestvrij staal. Ook bij enkele nieuwe modellen is
hout met een elegante fineerlaag erg mooi.
Graniet is momenteel voor het aanrecht erg
in en wel in exclusieve kleuren en dessins. Als
edel-puristische variant: Nero assoluto,
gevlamd, gefascineerd donker zwart.
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KEUKENS

1

„Pescara”. Satijn noten hoogglanslak rondom gevlamd is
momenteel het nobelste soort
van de houtpresentaties. De combinatie met witte hoogglansfronten is prachtig.
Van Kornmüller

2

„AVANCE-FG”. De horizontale lijn
wordt door het ontbreken van
zichtbare grepen en knoppen,
door een contrasterende band
aan de laden – hier van gelakt
echt Zebrano hout- en een
optisch geïntegreerd aanrecht
onderstreept.
Van Leicht

Foto: LEICHT

1

2
3

Foto: Häcker

3
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De „SM 5035 oudwit structuurlak” verbindt
prachtige soepelheid met een scheut raffinesse: buitengewone vorm van de bovenkastjes en vitrines met glasdeurtjes in antiek
glas brengen de waarnemer in verrukking.
Kasten met geheel uittrekbare elementen en
intrek-mechanismen op moderne plintpodesten, laden met binnenin notenhout maken
van een keuken een woondroom. Passend
daarbij de eethoek van donker eikenhout op
een onderstel met oudwitte structuurlak.
Van Häcker

Foto: Schüller
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„Gala” straalt met haar hoogglanzend front in
café en creme vanille en haar kookeiland in
donker butcherblock noten een mooie harmonie uit. Gezinsvriendelijk gedacht: bij de haard
ziet men de eetplaats. Tafel en werkplek zijn
in één (butcherblock)-gieting. Van Schüller

5

„LUGANO”. Heerlijke frisheid met nieuwe,
zogenaamde zwevende vormen. Lenteachtig
appelgroen met elegant kernbeuken met een
corpus van timmermansplaten –voor de liefhebbers van het bijzondere. Van Kornmüller

Fotos: Kornmüller (2)

4

5
6
6

Foto: Alno

4

“Alnoclair”. Hieraan
ziet men de vakkundige accuratesse. De
corpussen bestaan
uit massief houten
omramingen met
glad gefineerde vulling. Het aanbrengen
van de verzegeling
met de hand zorgt
voor een karakteristieke “ touch”. Met
liefde uitgevoerde
details: omraamde
glasdeurtjes met
geslepen facettenen
en grepen uit grootmoeder’s tijd.
Van Alno
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Foto: LAUFEN

TREND EN STIJL

Een bedaard rood-wit
kleurenconcept, sanitaire
voorwerpen uit de serie
Laufen „Il Bagno Alessi One”,
daarboven nog een mooie
kristallen lamp maken van
de badkamer een ruimte,
die gelijkwaardig is aan een
woonkamer.

Magische plekken
Wat verstaat men heden ten dage onder een droom van een badkamer? Elegante
keramiek, mooie accessoires, gemakkelijke badkuipen? De badkamervakmensen zeggen:
“niet alleen dat”. Gezelligheid is het motto van vandaag. Dan wordt het gegarandeerd
een plek van rust om heerlijk te vertoeven en te genieten

52

mijn mooie huis • Extra exemplaar GUSSEK HAUS 2008

BÄDER

et badkamers is het momenteel net zo als met keukens. Nog maar
enkele jaren terug werd er in de keuken alleen maar gekookt.
Deur dicht en basta. En hedendaags? Open keukens met kookeilanden,
géén muren meer tussen de woonruimtes en de keuken. Ondertussen is
de keuken het middelpunt van ons gezinsleven en dat is ook prima zo.
Nu dus de badkamer. De moderne badkamer is niet meer te vergelijken
met een natte cel van toen. Wassen, tanden poetsen, toiletgebruik. Deur
dicht en klaar. Dat is verleden tijd. Architecten en designers vinden het
nu een eerste klasse woonruimte. Een plek van rust om heerlijk te vertoeven en te ontspannen. Naast wellness-installaties zoals een whirlpool en stoomdouches doen nu ook haarden, fauteuils, ligbedden en
tapijten en steeds vaker ook televisies en audioapparatuur hun intrede.
Ook hier komen er steeds minder tussenwanden. Het bad komt steeds
dichter bij de slaapkamer of zelfs er binnenin. Volgens de designer
Michael Sieger wordt het een centrale privé levensruimte, die in de
richting van slapen, fitness en wellness gaat.
Een badkamer is pas dan een droombadkamer als het een principiële
openheid heeft en het badleven leidt tot een relaxen en communiceren
voor het hele gezin. Het inrichten daarvan moet zich daarom ook oriënteren aan een mooie en woonlijke ambiance. Daarom zijn mooie meubels ook zo belangrijk. Elegante oppervlaktes van ebbenhout, gekalkt
eikenhout, kersen of palisander geven de badkamer een levendige
warmte en persoonlijkheid. De warme, natuurlijke uitstraling van hout
in contrast met witte keramiek of acryl oppervlaktes bij wastafels, wc’s,
bidetten, douchebakken en badkuipen geeft een feeling van woonruimte. Hier bedoelt men niet alleen de kasten en wastafelbekledingen, maar
ook de kuipen en douchebakken mogen met houten bekledingen tot
meubelen worden veranderd. Volgens designer Jochen Schmiddem gaat
het bij de inrichting in eerste instantie om het opwekken van aangename emoties.

Foto: Ideal Standard

M

1
1 De designer Tamek Rygalik heeft voor Ideal Standard een wastafel geconcipiëerd, die van de atmosfeer van de badkamer en de
schoonheidsverzorging een behaaglijke gebeurtenis maakt.
Dankzij de flexibele uitmonding aan de zacht golvende wastafel
kan men ook zittend heel gemakkelijk het haar wassen. De drie
spiegels met een indirect licht zorgen voor een ideaal criterium
voor de make-up.
2 Martin Bergmann heeft voor Duravit een badkuip met een
nieuwe functie ontworpen. „Sundeck” heeft een opvouwbaar
gestoffeerd rustdek voor de ontspanning ná het nemen van een
bad oftewel -heel praktisch- om vuil wasgoed daaronder te laten
verdwijnen.

Foto: Duravit

2
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Foto: Keramag

BADKAMERS

„Een droom van een badkamer moet vakantiegevoelens wekken en
proberen, deze tijdelijke gevoelswereld van diepteontspanning vast te
houden en terug te brengen.” En hoe dan? Door het spel en het plezier met water. Daarom zijn voor hem whirlpools en multifunctionele
douches uiterst belangrijk. Daarmee kun je met stoom douchen of met
de massagesproeiers de stijve nek, de schouders of de rug weer soepel maken, dus vakantie houden in eigen badkamer.
De volgende factor van woonatmosfeer: het licht. Andreas Struppler,
designer uit München, vindt het licht de belangrijkste factor voor een
aangename woonatmosfeer. „In de badkamer, waar de dag begint en
eindigt, zorgt het voor een goede start van de dag of van de nacht.”
Opdat deze start ook inderdaad goed wordt, is een puur functioneel
licht noodzakelijk, dat moeilijke kijkopgaves ondersteunt -bijvoorbeeld opmaken en scheren- en gelijktijdig kinderen en oudere personen ’s nachts de oriëntatie geeft. „Bovendien moet het de emoties
aanspreken, gevoelens en atmosfeer scheppen”, verklaart Andreas
Struppler.
Het „emotielicht”, zoals hij het noemt, is belangrijk voor een kalm
einde van de dag. „Als het licht op de omliggende muren en plafonds
een rustig blauw, een opwindend rood of een opwekkend groen of
zelfs wisselende kleuren uitstraalt is de ontspanningsfactor van het
nemen van een bad heelveel hoger”.
Voor hem mag een badkamer alleen maar droombadkamer worden
genoemd als deze een magische aura van licht en kleur heeft en met
een roes van kleuren betovert.

Foto: Dansani

2
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1
1 Aantrekkelijke dubbele wastafels voor langgetrouwden.
2 Hoogwaardige meubelen uit de serie “Caldris” geven de voorkeur
aan het materiaal hout, dat de badkamer een woonsfeer geeft.

3
5

4

Foto: Flaminia

TREND EN STIJL

6

3 Pure luxe: de door Massimo Farinatti ontworpen badkuip „Rossovivo” is pure luxe. De trasparente hightech-kuip rust in een roestvrij stalen rek. Beide hoofdeinden hebben steunkussens,
gevuld met een silicoonachtige technogel. En natuurlijk heeft dat prachtige ding een stuurbare
onderwatermassage (Van Koralle).
4 Moet alle attentie altijd op de badkuip zijn gericht? Falminia zet de douche „One” in het middelpunt. Het water valt als een regenbui.
5 + 6 Een tot de „Mailänder Meubelbeurs” goed geheim gehouden idee: het tweede deel van
„Alessis Il Bagno”. Alle voorwerpen moeten rust en ontspanning uitstralen, niets meer van het
eigenlijke doel van reiniging van lichaam en ziel. (Alessi Il Bagno dot by Laufen).
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De huismanufacturen
W

at men mooi, stijlvol en aangenaam vindt, is vooral een persoonlijke smaak. Bij de bouw van een huis komt daar nog het volgende bij: veel van de nu te nemen beslissingen zijn later slecht of
alleen met heelveel moeite te corrigeren. Gelukkig zijn kan diegene,
die met de juiste zakenrelatie in contact komt. GUSSEK HAUS maakt
voor zijn opdrachtgevers een nieuwe dimensie van raadgevingen voor
de inrichting mogelijk. De „HausManufaktur” in Nordhorn is een
overzichtelijke verzameling van alles, wat een modern huis tegenwoordig comfortabel maakt.
De wereld van al het moois en goeds bij een huisbouw biedt de gelegenheid om van tevoren in alle rust te bekijken en uit te zoeken wat
het beste bij de eigen voorstellingen en de persoonlijke stijl past. De
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waarde van een huis bestaat uit de optelsom van pientere details. De
belangrijksten daarvan worden op de 700 vierkante meter showroom
„HausManufaktur” als beslissingshulp in originele grootte getoond.
Complete voorgevels in meerdere soorten bakstenen en stucwerk
geven een levensechte indruk. Op de keuze van de daarbij passende
dakbedekking volgen nog de onderwerpen „vensters”, „huisdeur” en
„trap” met indrukwekkend veel mogelijkheden.Het aanbod van verschillende stilistische verwachtingen strekt van de klassieke, romantische landhuisstijl tot aan de hoogmoderne designermodellen.
Een bijzonder hulpmiddeltje is de „Living-Wall”. In driedimensionale
grootte kan men van tevoren op een scherm van 5 m² de badkamer
of de woonkamer van zijn toekomstige GUSSEK huis bekijken.

Fotos: GUSSEK HAUS
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De waarde van een huis bestaat
uit de optelsom van goede
details. Wie met een partner als
GUSSEK HAUS in contact komt,
die heeft het goed. In de nieuwe “HausManufaktur” bij het
bedrijf in Nordhorn kan men elk
origineel inrichtingsdetail van
haar/zijn droomhuis van tevoren bekijken! Dat maakt de
keuze niet gemakkelijker, maar
wél mooier.....
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DAK EN MUUR

De ideale
„voorgezette”
D

e gevel van een huis heeft naast het dak het
meeste met de weersomstandigheden te
maken. Gestucadoorde gevels worden op den
duur onooglijker en vatbaarder voor schades,
zodat aan een regelmatige kwast verf meestal
niet te ontkomen is. Wie dat quasi niet graag zijn
leven lang wil doen, kan beter voor een gemetselde muur kiezen. Tweelaags betekent ook een
goede bescherming tegen lawaai. De met de
hand gemetselde baksteenmuur wordt als eerste
keuze aanbevolen. De gebrande bakstenen zijn
onderhoudsvrij en ook op den duur blijvend
mooi. Een gevel voor het leven is met deze baksteen een doel, dat te bereiken is. Klei, leem en
water worden bij meer dan 1000° Celsius
gebrand tot het een hoogwaardige, resistente
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steen is. De TERCA baksteen is na de „branding”
in het vuur extreem hard geworden. Regen,
sneeuw en hete zon maken hem ook op den duur
niets meer uit. Dus: bakstenen muren zijn de
idelale „voorgezette”. Het oorspronkelijke beeld
van de gevel blijft jarenlang bestaan, de kleur
verliest helemaal niets van zijn uitstralingskracht. Een actuele trend is de retro-baksteen uit
de familie van de handgevormde steen. Een
karakteristiek kenmerk is de bijzonder rustieke,
onregelmatige oppervlakte net zoals de licht
gebroken kanten. In een speciale productiemethode, waarbij de stenen in grote trommels worden „gerammeld”, krijgen ze een kunstmatig oud
aanzien. In Engeland wordt deze „rumbling” al
jaren toegepast. Elke steen is een unicum.

DE HUISMANUFACTUREN

De dakpannen op de GUSSEK huizen komen
van CREATION. Het maakt niet uit, of het de
traditionele of de moderne dakpan is, in de
klassieke rode of in de moderne anthraciet
kleur. Steeds vaker te zien zijn de kleurenrijke gelazuurde vormen. Betonnen dakpannen komen van BRAAS. De Euregio
Steencentrale, een hele belangrijke leverancier, biedt een ruime keuze bakstenen aan.
De robuuste per hand gemetselde gevel van
GUSSEK huizen onderscheidt zich door de
voordelen zoals warmtewering en weersbestendigheid en dat een leven lang.
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VENSTERS

De ogen
van het huis
O

pening in de muur” staat er in het woordenboek onder het woord
„raam”. Vroeger bedoelde men daarmee kleine, vierkante openingen.
De moderne architecten werken liever met grotere formaten. Wanneer
men vraagt naar de prioriteiten, antwoordt negen van de tien bouwheren: „Mooie, grote ramen moet het hebben. Hoe meer zon en licht, hoe
beter!”
Experts raden aan, goed te letten op de kwaliteitscriteria van de ramen in
eensgezinswoningen zoals geluidsbescherming, veiligheid en warmtewering. 25 tot 30% van de verwarmingsenergie kan door de ramen verloren
gaan. GUSSEK HAUS laat deze belangrijke bouwelementen niet graag aan
een ander over. Ramen en deuren komen uit eigen productie, op maat
gemaakt en met kwaliteitsgarantie. Wat betreft de vormen en kleuren zijn
er hedendaags bij de normale productie geen grenzen meer. Graag gezien is momenteel de modernste variant: binnen warm natuurhout, buiten
waterdichte aluminium.
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Fotos: GUSSEK HAUS

DE HUISMANUFACTUREN
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TRAPPEN
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D

De trap is daarom alleen al een bijzonder architectuurelement, omdat ze in een eensgezinshuis wel een stijlvolle
indruk maakt, maar in de regel slechts één enkele keer kan worden aangebracht. Het is daarom ook geen wonder, dat GUSSEK
HAUS de trappen voor zijn opdrachtgevers in eigen regie produceert. Natuurlijk het liefste van hout. Er bestaat zelfs een wetenschap, die zich met trappen bezig houdt.
De scalalogie onderzoekt de correlatie tussen de mens en de trap,
de historische ontwikkelingsgeschiedenis van de trap en hoe de
manier van het op- en aflopen een individualisme en tijdgeest
kan uitdrukken.
Een goede trap voldoet aan alle technische eisen, je kunt er gemakkelijk op lopen en ze is beveiligd tegen ongelukken. Kleine kinderen klimmen graag. Een leuning met dwarslatten is juist een
prachtig klimrek. Stangen zouden een goed alternatief zijn.
Attentie ook bij de tussenruimtes van de treden. Ze zouden niet
breder mogen zijn dan 12 cm, zodat het hoofd van een kind er
niet doorheen past. De trap is dan wel geen speelplaats, maar wie
op dergelijke dingen let, kan gevaren voorkomen. Voor het gemak
van een trap zijn er speciale formules voor de breedte en de
hoogte van de treden. Als ideale maten gelden voor de hoogte
van de trede 17 cm en voor de breedte 29 cm en een stijgingshoek van 30°. Bij deze waardes is de kracht, die een doorsneemens nodig heeft, om de trap op te komen op zijn geringst.
Natuurlijk moet de trap in een huis ook breed genoeg zijn, zodat
eventueel ook grotere meubels naar boven of beneden kunnen
worden getransporteerd. Een rechte trap heeft een bijzondere
duidelijke, eenvoudige en niet opdringerige werking. Ze is
geschikt voor een moderne ambiance.
Comfortabel om op te lopen en gelijktijdig representatief zijn de
tegengesteld lopende bordestrappen. Helaas is daarvoor niet altijd de benodigde ruimte beschikbaar en men gaat over naar een
half gedraaide trap met een draai van 180°. Steeds vaker willen
bouwheren volgens de laatste mode de trap in de woonkamer
integreren. Dat ziet er heel mooi uit, maar functioneert in het
dagelijkse leven alleen maar als men het gebruik van de trap door
de medebewoners (ook op een “onmogelijke tijd”) tolereren kan.
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Opstijgers

DE HUISMANUFACTUREN

63

DEUREN

De versierders
D

e voordeur geldt terecht als het visitekaartje van een huis. Ze schermt
niet alleen naar buiten af, maar ze zet ook
signaleringen van wat er te wachten
staat. Het mooie aan de nieuwe
HausManufaktur in Nordhorn is, dat dit
belangrijk architectuurelement daar
geheel “echt” getoond wordt, d.w.z. geïntegreerd in een voorbeeldige voorgevel in
een origineel formaat.
Zo is het veel gemakkelijker een indruk te
krijgen van de werking van een hoogwaardige voordeur. Alle aanbiedingen zijn
wat betreft het materiaal, het dessin en
de verwerking hoogwaardig: inclusief de
kwaliteitsgarantie en het innovatief comfort-deurbeslag met een hogere veiligheid.
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DE HUISMANUFACTUREN

Fotos: GUSSEK HAUS

Voor klanten van GUSSEK HAUS, die waarde aan het bijzondere
hechten: elegante glasdeuren van HERHOLZ. Indrukwekkend in
hoogglans zwart als ook in satijn groen. Opvallend zijn
momenteel de schuifdeur-variaties (zie foto rechtsonder).

KeraTür is een duitse specialist
voor innovatieve houten voordeuren. Model „space” (boven) integreert de intercom in het beslag van
de deur. De exclusieve deur in een
puristisch dessin (onder) is elegant
door de wisseling van glas en houten elementen.
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Fotos/Ill.: GUSSEK HAUS

Energiekosten omlaag!

Vreugde aan een
huis omhoog

Geen enkel ander onderwerp houdt bouwheren zo zeer bezig als dit: Wat kan ik doen om in
mijn nieuwe huis de prijsverhogingen van de energiekosten op lange zicht zo laag mogelijk
te houden? GUSSEK HAUS kan nu het nieuwe warmteweringspakket Passief Plus aanbevelen.
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WARMTEWERINGSPAKKET PASSIEF PLUS

Dit individueel geplande GUSSEK-huis
(links, zie blz. 24 + 25) heeft een primaire
energiebehoefte van jaarlijks slechts 39,8
kWh per vierkante meter woonoppervlakte.
De compacte vorm van het gebouw en de
orieëntatie op het zuiden zijn hier de basis
van het energieconcept. De warmtepomp
en de thermische zonneinstallatie geven de
meeste energie voor verwarming en warmwater en brengen het gebouw op een
niveau van KfW-40.

I

n 2008 startte GUSSEK HAUS met een
innovatie: een nieuwe, extra isolatie, die
de U-waarde van de buitenmuur onder de
magische grens van 0,15 W/m²K omlaag
drukt.
Het ligt wel voor de hand, dat de energiespaarclassificatie van een eensgezinshuis
vooral van de kwaliteit van de isolatie
afhangt. De U-waarde is daarbij de maat van
de warmtecirculatie.
De 0,15 W/m²K voldoet aan de eisen aan de
buitenmuren van passiefhuizen, die het beslissende instituut voor passiefhuizen Dr.
Feist voorschrijft. Met het nieuwe warmteweringspakket Passiv-Plus geeft GUSSEK HAUS nu
aan de bouwheren de kans om met een Uwaarde van 0,137 W/m²K voor de buitenmuur bij een tweelaagse stucgevel zelfs nog
onder deze eisen te komen.

Gecombineerd met prestatiesterke techniekpakketten inclusief gebruik van aardwarmte,
warmtepomp en zonnecollectoren voor de
verwarming en warmwaterbereiding voldoen de GUSSEK-huizen ook aan de strenge
voorwaarden van de KfW-40-standaard (primaire energiebehoefte voor verwarming en
warmwater minder dan 40 KfW per vierkante meter woonoppervlakte/jaar bij een gelijktijdige beperking van het in de EnEV voorgeschreven transmissie warmteverlies van
45 %). De zich toegespitste energiespaarvoorwaarde (EnEV) 2009 kunnen de bouwheren
van GUSSEK HAUS met het warmteweringspakket Passiv-Plus nu dan ook net zo gemakkelijk op zich af laten komen als de nieuwe KfWstimuleringsvoorwaarden voor renteverlagende kredieten voor bijzonder ecologische
en energiebesparende huizen of de nieuwe
Eco-voorwaarde van de provincie BadenWürttemberg.

De prijs is uiterst lucratief. GUSSEK HAUS
levert aan zijn bouwheren een hoge warmtewerende, solide constructie met een tweelaagse gevel van gemetselde bakstenen of
isolatiestenen. De gestucadoorde tweelaagse
gevel van isolatiestenen geeft vooral de liefhebbers van zuidduitse gestucadoorde architectuur alle voordelen van een solide muurwerk. De vooral in het noorden van Duitsland
veel voorkomende bakstenen muren met de
veelvoudige metselmogelijkheden ronden de
architectuurconcepten geheel af en zijn
jarenlang uiterst vrij van onderhoud. Een
belangrijk pluspunt: De deugdelijke tweelaagse muren zijn reeds in de prijs van een
GUSSEK-huis inbegrepen. Het extra warmteweringspakket Passiv-Plus voor de buitenmuren
van de beneden- en bovenverdieping kost
slechts 2.550 Euro.

Lucratief: tweelaags met
warmteweringspakket Passiv-Plus

GUSSEK buitenmuren met
warmteweringspakket Passiv-Plus

Investeringen in de warmtewering van het
omhulsel van een bouw zijn in de verhouding prijs/kwaliteit bij energiespaarmaatregelen nog steeds niet overwonnen. Om deze
reden wil GUSSEK HAUS zijn tweelaagse
gestucadoorde en gemetselde gevels evenals
de houten bekleding, die tot nu toe een hele
goede U-waarde van ca. 0,18 W/m²K hebben
bereikt, nog in waarde verhogen. Voor bouwheren is dat uiterst attractief, want de investering in warmtewering zorgt op den duur
voor minder kosten. Niet alleen vanwege het
geringere energieverbruik, maar ook omdat
er geen verdere kosten voor onderhoud door
slijtage ontstaan.

Zeven van de tien
GUSSEK bouwheren
geven de
voorkeur aan een
warmtepomp.
Hier gecombineerd
met het gebruik van
aardwarmte.
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www.gussek-msz.de
Hotline: (00 49) 59 21-1 74-1 83

DROOMHUIZEN MET EEN ONAFHANKELIJKHEIDSGARANTIE VOOR ENERGIEKOSTEN

TOT ZIENS OLIE, BYE BYE GAS!

Bouwt u niet „gewoon maar een huis“.
Bouwt u een stukje toekomst en maakt
u zicht onafhankelijk van olie- en gasprijzen.
Wij bieden u daarvoor zowel aktieve als
ook passieve bouwstenen aan, van de
warmtepomp (lucht of water),
verwarming met geperste houtblokjes
of zonne-energie tot aan het
efficiënte warmteisolatiepakket.
Uw GUSSEK-adviseur bij u in de buurt
geeft u graag nadere informaties over bijv.
„Zero“, het nul-energiekosten-konzept!

ONAFHANKELIJKHEID INVCLUSIF:
Franz Gussek GmbH & Co. KG
Euregiostraße 7 · 48527 Nordhorn/Germany
Phone (00 49) 59 21-1 74-0 · Fax (00 49) 59 21-1 74-2 36
hausinfo@gussek.de · www.gussek-msz.de

