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Op weg naar Zandvoort via  
de Zandvoortselaan is op 
Haringbuys in Aerdenhout  
– tot voor kort het terrein  
van Intratuin – een in het oog 
springend woningbouwproject 
gerealiseerd. Een bijzonder huis is 
ontworpen door Ir. Huub van Laarhoven.

De naam Haringbuys vindt zijn oorsprong in  
de 17e en 18e eeuw toen het gelijknamige 
jachthuis werd gebouwd, verwijzend naar de 
Zandvoortse vissers die na terugkomst van  
de markt in Haarlem een glaasje dronken in 
de herberg. Later werd het jachthuis in gebruik 
genomen als tolhuis.
Opvallend aan dit project is de variatie van 
bouwplannen en gerealiseerde huizen. De huidige 
en toekomstige bewoners werden in een vroeg 
stadium betrokken bij de planvorming en konden 
hun voorkeur uitspreken met betrekking tot 
verkaveling van het gebied. Hierbij moest wel  
het uitzicht en privacy vanuit de aangrenzende 
tuinen gewaarborgd worden. 

Helende woonomgeving
Een opvallend huis op het Haringbuys-terrein is 
in opdracht van de familie Philipsen ontworpen 
door Ir. Huub van Laarhoven. De essentie van het 
werk van Van Laarhoven is een eenheid creëren 

tussen gebruiker, de woning, de omgeving en de 
natuur. Hierbij hebben de tuinen, bomen, planten en 
de te ontwerpen gebouwen een belangrijke functie 
die de mogelijkheid in zich heeft een gezonde en 
zelfs helende woonomgeving te realiseren. 

duurzaam
Bij het ontwerp van de woning is op een elegante 
wijze gebruikgemaakt van natuurlijke vormen.  
De rondingen, zowel in de plattegronden als in  
de daken, zorgen voor een glooiende samenkomst 
van woning en omgeving. Ook de materiaalkeuze 
(ecologische bouwmaterialen zoals houtskeletbouw, 
groene daken, EPDM en houtvezelisolatie) speelt 
een belangrijke rol om de duurzaamheid van  
het huis te waarborgen. De architect werd 
uitgedaagd om door middel van het ontwerp  
het energieverlies te beperken. Hoge 
isolatiewaarden, ontwerpen op de zon gericht  
en een grondwaterpomp zijn daarbij enkele 
belangrijke toepassingen.

Haringbuys 
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