


ontwerperhuis

’n Binnehof laat die 
huis heelwat groter as 
sy 180 m² voel en bring 
lafenis in die vorm van ’n 
koel ingenieursontwerpte 
formele fontein, ’n 
kleurvolle lasergesnyde 
metaalboom deur 
Lasertech in Port 
Elizabeth en ’n strook 
Duraturf-kunsgras van 
Belgotex Floorcoverings.
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Memorabilia uit die 
Vryheidsoorlog en ou 
familiefoto’s verwelkom 
kuiergaste by die ingang; 
die mat van oorlogsvlae 
is met die hand gemaak 
deur Karoo Looms. 
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Die omgewing het my geïnspireer om neutrale 
kleure met ’n kalmerende uitwerking te kies.

As jy die rustige Prins Albert binnery 
en voor die tipiese Karoostyl-huis 
in Nieuwestraat stilhou, mag jy 

dalk dink dis net nog een van die bekoorlike 
platdakhuise waarvoor die area so bekend is. 
Al wat verklap dat dié woning allesbehalwe 
oud is, is die jaartal bo die gewel: 2012. En 
natuurlik die naam Nieuwehuyz!

Terwyl dié huis met sy kontemporêre 
grys baadjie verlede jaar in aanbou was, 
het dit behoorlik gegons onder die plaaslike 
inwoners. Maar dr. Brian Rademeyer, ’n jong 
omgewingsingenieur wat oorspronklik van 
Pretoria is en tans in Lesotho werk, het sy eie 
idees gehad: Dié huis moes ekovriendelik en 
outentiek wees in die plaaslike styl, gebou 
deur plaaslike bouers en so ver moontlik 
met plaaslike materiale. Boonop moes die 
huis nie net rolstoelvriendelik wees nie, 
maar ook voorsiening maak vir mense met 
sigprobleme.

“Danksy die dorp se eie erfeniskomitee 
met verskeie hoogs kundige mense wat 
hier kom aftree het, het ek baie leiding 
gekry oor wat ’n tipiese Karoostyl-huis 
is,” vertel Brian. “Die bydraes deur die 
plaaslike ambagsmanne was ongelooflik, 
maar terselfdertyd kon ons deur die projek 
ook nuwe vaardighede aan hulle oordra 
danksy die hedendaagse afgevlakte epoksi-
vloerafwerking en ’n sonkragstelsel. 

Die Karoo kry min reën en baie 
son. Dié omgewingsfaktore is in elke 
aspek van die ontwerpproses asook die 
binneversiering in ag geneem om die huis so 
energiedoeltreffend en gebruikersvriendelik 
moontlik te maak. >>

Brian het sy groot versameling kunswerke 
met sorg uitgesoek; teen die muur 

agter hom is twaalf skilderye van die 
Karoolandskap deur Joshua Miles.

Die kussings op dié handgemaakte eikehout-
Morrisstoele van Mr Chairman is met 
herwinde reklamebordmateriaal oorgetrek 
deur Novel Idea Trading and Interiors. 
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Die motorhuis kan as en suite-
gastekamer ingerig word met twee 
dubbelbeddens wat teen die muur 
opslaan.

Die kleure van die dekens 
is deur die Maluti’s 

geïnspireer.
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Die afwerking
Badkamer Sanitêre ware deur Plumblink 
George; mosaïekteëls van Douglas Jones
Vloere en kombuisblaaie Afgevlak deur a.b.e. 
Construction Chemicals
Vensters met aluminiumrame verskaf deur 
Alron Aluminium en National Auto Glass 
Aluminium; gordyne en blindings deur 
Finishing Touches
Meubels van Chair Crazy, Mr Chairman, Wood 
Converters en Novel Idea Trading and Interiors
Los matte deur Karoo Looms
Kombuistoestelle SBS Household Appliances, 
Metelerkamp’s en Stove Mecca
Sonkraginstallasie S&P Power Units 
Dekens van Cura Goodies >>

Brian het self die mosaïek van 
Douglas Jones-teëls in die badkamer 
ontwerp. Die plastiekstoel kan in die 
stort gebruik word.

Sy oupagrootjie se ou veldapteek in die 
houtboksie is vir Brian die spesiaalste 

van al sy bymekaarmaakgoed.
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So het als gebeur ...
Om oor ’n lang afstand te bou, sit nie in elkeen se broek nie. 

Maar met deeglike beplanning is die bouery binne ’n 
jaar voltooi sonder groot haakplekke.



Nieuwehuyz se tydlyn

So het als gebeur ...

Maart 2012: Die erf word opgevul en die 
agterste grensmuur gebou. Die buurvrou was 
met tye bietjie senuweeagtig oor dié muur!

April 2012: Die fondasies is gegooi 
en die mure halfpad gebou. Regs is die 
ingeboude boekrakke duidelik sigbaar.

Mei 2012: Die staaldak is op en die 
betonvloer gegooi vir die stoep in die 
binnehof.

September 2012:  Die waterfokuspunt en fontein met sy 
treffende nisse kry gestalte.

Oktober 2012: Die blaaie in die kombuis 
is net die regte hoogte vir ’n rolstoel om 
onderin te pas: tussen 900 en 1 000 mm.

Oktober 2012: Die kunsgras is gelê en die metaalboom  
kry sy staan.

Februarie 2013: Tyd vir afrond en klaar-
maak! Twaalf maande later en voilà! >>
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Die Swartbergpas by Prins 
Albert is een van die 
natuurskoonste plekke 
in Suid-Afrika en lok 
besoekers van ver. Brian 
bied ook spesialis-toere van 
erfenisgebiede aan saam 
met sy sakevennoot, dr. Judy 
Maguire. Hul onderneming, 
Koekemakranka Tourism, is 
heel gepas na ’n oerplant uit 
die omgewing vernoem. 

Isolasie Tot 50% van ’n huis se hitte gaan 
verlore weens onvoldoende isolasie. Spoumure 
vir die buitemure was dus ’n logiese keuse – dit 
bestaan uit twee mure met ’n ruimte tussenin 
wat lug vasvang en die gebou beter teen koue en 
hitte isoleer. Die kleistene is van Oudtshoorn – net 
’n uur weg – laat kom, wat gehelp het om die 
koolstofvoetspoor laag te hou. 

In die dakruimte is drie lae Think Pink 
Aerolite – ’n veselglas-isolering wat met ’n 
trae termoverhardende hars verbind is om ’n 
veerkragtige kombers te vorm – aangebring. Dis 
maklik en kostedoeltreffend om in die plafon 
of selfs in die muurholtes van nuwe geboue 
te installeer en maak ’n enorme verskil aan 
temperatuurskommelings!

Energiedoeltreffendheid ’n Son- 
kragstelsel is in Nieuwehuyz geïnstalleer teen 
sowat R150 000. Die sonkragtoevoer word met 
swart kragsokke aangedui en dryf onder meer 
die yskas, televisie en waaiers aan – enigiets wat 
minder as 3 kW gebruik. Sodra die lading hoër 
is, skop Eskom-krag outomaties in. Tans is net 
die skottelgoedwasser, stoof en wasmasjien aan 
Eskom-krag verbind, maar Brian het agterna 
besef dat die wasmasjien ook met sonkrag kan 
werk, aangesien ’n bolaaier nie sy eie water warm 
maak nie. Die stelsel berg krag vir drie dae, sou 
dit aaneen reën of bewolk wees – iets wat nie 
sommer in die Karoo gebeur nie. >>

Ons kyk na enkele van Brian 
se belangrikste oorwegings:

Die bouproses  
in 10 stappe

Brian het die bouterrein een keer per 
maand besoek en die res van die 
tyd per e-pos van Lesotho instruksie 
gegee. Vir elke opdrag of terugvoer 
het hy ’n memorandum op skrif 
gestel en aan die betrokke party 
gestuur. Nog nooit was ’n bouery 
só deeglik gedokumenteer nie. “Die 
beplanning maak ’n derde van die 
totale bouproses uit, en daarom is 
dit belangrik om baie aandag hieraan 
te gee,” verduidelik Brian. Danksy 
hierdie deeglike beplanning het die 
bouery glad verloop en is dit binne 
12 maande voltooi. 

Konstruksiestadium  Bouerskedule

1 Fondasie en gooi van vloer 23 Maart 2012

2 Baksteenwerk en pleister  
    tot dakhoogte 26 April 2012

3 Konstruksie van dak voltooi 18 Mei 2012

4 Pleisterwerk voltooi 22 Junie 2012

5 Plafon, deure, vensters en glas 13 Julie 2012

6 Loodgieterswerk en afvlak  
    van vloere 17 Augustus 2012

7 Grensmuur, waterfokuspunte  
    en kaste 21 September 2012

7.1 Afvlak van vloere en mosaïekteëls 5 Oktober 2012

8 Teëlwerk, verf en elektriese  
    bedrading 26 Oktober 2012

9 Praktiese voltooiing 16 November 2012

10 Finale voltooiing  16 Februarie 2013
So het die  

bouproses afgeloop:
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Water Met ’n reënval so min as 200 mm 
per jaar is die opgaar van reënwater ’n moet. 
Hier staan drie 1 000-liter-tenks wat water 
vir die inheemse tuintjie met sy vetplante 
hou. Ook die fontein in die binnehof is nie 
net daar vir die mooi nie – dit koel die lug af 
danksy die hoë vlak van verdamping. Hier 
is Duraturf-kunsgras van Belgotex Floor-
coverings gebruik, wat geen water vra nie. 

Rolstoelvriendelik Omdat Brian 
by tye sy huis wil verhuur, moes dit aan die 
vereistes van die Toerismegraderingsraad 
voldoen. Aspekte soos maklik bereikbare 
ligskakelaars en kombuistoestelle, 
toonbanke, deure en krane wat met die arm 
kan oopskuif, gesonkte spore by skuifdeure 
en vereistes vir die stort en toilet is dus 
noukeurig in ag geneem. “My bouer, oom 
Nante de Villiers, is self in ’n rolstoel en kon 
baie help. Ek het ook self in die rolstoel deur 
die huis beweeg om te sien wat werk en wat 
werk nie,” vertel Brian. 

Brian, wie se kragrekening maar sowat 
R200 per maand beloop, sê jy kan selfs 
sonder ’n sonkragstelsel heelwat doen om 
minder elektrisiteit te gebruik:
• ’n songeiser alleen kan tussen 25 en 40% 
elektrisiteit bespaar;
• gas is ’n goeie alternatief vir die stoof en 
verwarmer;
• LUD-gloeilampe en -ligstroke gebruik 80– 
90% minder energie as gewone gloeilampe;
• kies toestelle met die hoogste klassifikasie 
van energiedoeltreffendheid (AA+ en 
hoër), soos die stylvolle swart yskas, 
skottelgoedwasser en stoof in dié kombuis.

Vensters Hoewel dubbelglas vir die 
vensters oorweeg is, sou dit te swaar wees 
vir die skuifraamvensters wat tipies van die 
Karoostyl is. Uiteindelik is aluminiumrame 
met enkelglas en aluminiumhortjies gekies 
– iets wat teoreties ’n leeftyd kan hou sonder 
enige onderhoud. 

“Enigeen kan die klimaat binne ’n huis 
beheer deur die vensters met die regte 
middele te bedek en dit toe te trek en oop 
te maak soos die son beweeg,” sê Brian. 
Danksy die spoumure is die vensterbanke 
diep en word vier soorte bedekkings by die 
meeste van die vensters gebruik:
• rolblindings wat die son heeltemal 
blokkeer as eerste laag
• ’n kantgordyn by sommige van die 
vensters om die lig te versag (en ook om sy 
ma tevrede te stel wanneer sy kom kuier!)
• Venesiese houtblindings wat verstel kan 
word vir die verlangde hoeveelheid lig
• gordyne met ’n blokkeervoering

Benewens dié vier lae is daar ook hortjies 
aan die buitekant wat toegemaak word na 
gelang van waar die son sit. Snags slaap 
almal onder muskietnette met die vensters 
oop om ’n trek deur die huis te verseker. 

VERSKAFFERS a.b.e. Construction Chemicals 0860 223 773 Alron Aluminium 044 695 1777 argitek Jan van der Westhuizen 071 900 0699 
Belgotex Floorcoverings 033 897 7500 Chair Crazy 011 483 2225 Cura Goodies 083 449 9244 De Villiers Bouers 083 484 1517 Douglas Jones 
086 166 7242 Finishing Touches (Builders Warehouse) 012 664 4825 Karoo Looms 023 541 1363 Koekemakranka Tourism 023 541 1713 
Lasertech 041 487 3303 Metelerkamp’s 044 382 0274 Mr Chairman 012 664 2141 National Auto Glass Aluminium 083 560 9961 Nieuwehuyz 
nieuwehuyz@gmail.com Novel Idea Trading and Interiors 083 538 6397 Plumblink George 044 871 1730 S&P Power Units 078 237 6113 SBS 
Household Appliances 011 656 0025 Stove Mecca 0861 10 11 52 Wood Converters 082 461 4024

Van alles is ek die heel trotsste op daai gewel voor die 
huis – dis subtiel, uniek en tog treffend. – Brian

LINKS Danksy ’n songeiser en 
sonkragstelsel is die huis hoogs 
energiedoeltreffend.  
ONDER ’n Wit bougainvillea sal mettertyd 
die watertenks toerank.

Wat behels die Karoostyl?
Vanweë die droë klimaat van die Karoo 
was staandakke nie nodig nie en het 
die meeste huise plat dakke met ’n 
effense helling na agter gehad. Eers was 
dit “brakdakke”, wat met klei waterdig 
gemaak is. Met die koms van sinkplaat 
in die 1860’s, wat langer gehou het en 
meer waterdig was, is dié nuwe materiaal 
dankbaar in gebruik geneem. Baie huisies 
is later voorsien van verandas – ’n 
struktuur wat aan die koloniale styl van 
Brits-Indië ontleen is – wat beskerming 
teen die Karooson kon bied. In dorpe 
soos Hanover, Aberdeen en Colesberg 
staan nog talle sulke Karoohuisies 
wat met tradisionele plattelandse 
“Afrikanerkultuur” geassosieer word. 
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toonvenster

www.dekorcut.co.za
meredith@dekorcut.co.za

079 6764492

Tel . +27 11 818 2173/4 Sel 082 444 46 7674
E-pos lab1@iafrica.com www.stovemecca.co.za

StoveMeccacc

Ons diens en herstel Aga- en Esse-stowe. Al die stoof- en
verwarmer- onderdele wat ons gebruik, kom direk van die
fabriek. Ons verskaf ook hittebestande glas vir verwarmers.
Ons hou Afrika al sedert die tagtigerjare warm!

Professionele berekenings vir en
ontwerp, voorsiening en installering
van alternatiewe (son-, wind- of

hibriede) kragstelsels.

steve Bikoweg 1121,
Wonderboom-suid, Pretoria

Tel. 012 335 5734
Faks 012 335 6438
E-pos: sppower@mweb.co.za
Webblad: www.sppowerunits.co.za

S&P Power Units
VIR ALLE VORME VAN ALTERNATIEWE KRAG

Verskaffers van die netwerkvrye sonkrag-
oplossing vir die Nieuwehuyz-projek.

Bartsch Architects cc.
Reg.-nr. 2000/072150/23
Balfourweg 50, Vincent, Oos-Londen
Posbus 19704, Tecoma 5214
Suid-Afrika
Tel. +27 43 727 0765
Faks +27 43 727 0766
E-pos: admin@bartschec.co.za

Nieuwehuyz deur
Jan van der Westhuizen

Dienste
Gesondheidsorg Nywerheid
Opvoedkundig Behuising en residensieel
Regering Sport en ontspanning
Instansies Kommersieel en

kleinhandel

011 217 3049

Zandile Mazwayi

Om op dié blaaie te
adverteer, skakel
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