
7.03 Rietveld vakantiehuisje, Markelo, Overijssel 

 

Ter plaatse 
1951 

Gebouwd volgens het ontwerp van Gerrit Rietveld (1888-1964) 
werden op de familiecamping "Hessenheim" 6 identieke 
vakantieverblijfjes gebouwd in opdracht van de superfosfaatfabriek 

"Albatros" te Pernis en metaalconstructiebedrijf "De Vries Robbé " te 
Gorinchem ten behoeve van hun personeel. 

Vanaf de tachtiger jaren vonden de campingbezoekers het gebrek 
aan comfort steeds bezwaarlijker, waardoor de huisjes moeilijk te 
verhuren waren. Ze werden omgebouwd of verdwenen gewoon. 
Gelukkig hield buitencentrum "Hessenheem" met steun van de 
Stichting "Arch " één huisje in de oorspronkelijke staat, om zo de grote 
architect te eren. 

Je zou het een Rietveldjuweel 
kunnen noemen - juweel in de 
betekenis van iets dat uitmunt in 
zijn soort. Bijvoorbeeld door 
edelheid en de soort is in dit geval: 
het simpele zomerhuisje. 
Dat Gerrit Rietveld (1888-1964) 
een timmeropleiding kreeg in de 
Utrechtse meubelwerkplaats van 
zijn vader en later een eigen 
meubelatelier dreef is aan het 

zomerhuisje goed te zien. Het 
interieur, de houten kasten, tafels en stoelen, allemaal naar zijn 
ontwerp, verraden de geest van de ambachtsman. Rietvelds ruimtelijke 
toverkunst blijkt uit de geniale wijze waarop de architect in een zeer 
beperkte ruimte, oppervlakte dertig vierkante meter, hoogte 2,25 



meter, een compleet woninkje voor zes tot acht personen wist te 
creëren. 

Treed je binnen door de 
voordeur aan de zijkant van het 
huis, dan zie je direct links de wc 
en rechts een van de 
twee identieke slaapkamers. De 
andere ligt naast de keuken, die 
niet meer is dan een aanrecht en 
een kookplank. 

De slaapkamers zijn twee bij 
drie meter. Een logische maat als 

je een bed 1.80 meter lang laat 
zijn. En dat kon goed in 1951, 
toen mensen van die lengte in Nederland nog zeldzaam waren. Bij een 
bedbreedte van zeventig centimeter passen twee bedden precies in een 
L-vormige positie. Een van de bedden heeft ruimte-econoom Rietveld 
opklapbaar gemaakt. En dat niet alleen; eronder hangt een uitklaptafel 
van dezelfde lengte. Dus hopla, bed verticaal tegen de muur en tafel 
naar beneden op een licht metalen potenstelsel. Een derde bed behoort 
ook tot de mogelijkheden. Het hangt met stalen kettingen aan het 

plafond en zweeft op 1,20 meter boven de beneden bedden. 
De plaats van het hangbed is zodanig dat de beneden bedden slechts 

voor de helft overdekt worden. Dit om claustrofobie hij de beneden 
slapers te voorkomen. De praktische functionalist Rietveld streefde naar 

een architectuur die de mens 
zoveel mogelijk moest dienen. 
Dankzij een inventieve zithoek-
slaapcombinatie is de woonkamer 
tevens ouderslaapkamer. Een 
bedbank naast een opklapbed, dat 
ook tafel is, vormen het 
gemeenschappelijke hart van het 
huis. Hier wordt gegeten en 
gezeten. 

Dat laatste op Rietvelds 
aantrekkelijk primitieve 
kratstoelen uit 1934. De 

woonkamer kent zelfs een open haard, die onder de luifel boven het 
terras naar buiten stulpt. Op deze kleine kubus van grintbetonstenen, 

het materiaal van de buitenwanden, kunnen natte kleren te drogen 
worden gelegd. Typisch Rietveld. 

Dan nog iets over het uiterlijk. De luifel boven het terras is schuin 
omhoog gezet om de grote-ramengevel optimale lichtinval te bezorgen. 
Het gehele dak steekt aan alle kanten over en is een klein beetje 
opgetild, waardoor het lijkt te zweven. Dit detail, samen met de 



donkere, terugvallende plint, verraadt een zeer zorgvuldig ontwerper. 
Rietvelds geestelijke opvolger, architect Aldo van Eyck, zei eens over 

hem: "Wanneer een waar kunstenaar afziet van schoonheid' als 
einddoel, dan is dit alleen daarom niet absurd omdat het eindresultaat 
toch 'schoon' zal worden." 
En dat is dit ogenschijnlijk doodgewone vakantiehuisje: schoon in de 
zin van edel. Omdat het naar ieders overtuiging niet in situ 
gehandhaafd kon blijven, is het monumentje naar het 

Openluchtmuseum in Arnhem 
verhuisd. 

In het museum 
Sinds 2007. 

Wederopbouw 
Het gebouwtje is in 3 delen over 
de weg verplaatst naar zijn 
huidige standplaats in het 
museum, aan de rand van het bos 
en halverwege het korenveld. 
Oppervlakte: 33 m2. 

Voorzieningen 
Er zijn 8 slaapplaatsen, voor een gezin van maximaal 6 kinderen. Een 

kleine WC., maar geen douche of verwarming. 
Het afvalwater van de keuken werd hergebruikt als spoelwater voor het 
toilet. Als verwarming uitsluitend een slecht trekkende open haard. 

 
Linken 

Rietveldhuisje, nl.wikipedia.com 
Rietveldhuis Utrecht, Youtube.com 
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Andere teksten website NOM 
Vakantie met z’n achten op 33 vierkante meter 

De beroemde ontwerper Gerrit Rietveld is de architect van dit 
vakantiehuisje. Het vloeroppervlak is maar 33 m2. Toch weet Rietveld 
met een slimme indeling ruimte te maken voor 8 personen, een keuken 
en een wc. Alleen een douche ontbreekt. Zes van deze huisjes staan tot 
in de jaren ‘80 op familiecamping Hessenheem in Markelo. Ze zijn 
speciaal bestemd voor het personeel van Superphosphaatfabriek 
Albatros in Pernis en metaalconstructiebedrijf De Vries Robbé in 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakantiehuisjes_(Rietveld)
https://www.youtube.com/watch?v=r0tvx6rA1os


Gorinchem dat er een gezonde vakantie in kan doorbrengen. Rietveld 
ontwerpt ook het interieur, met onder andere een variant van zijn 

beroemde Kratstoel uit 1934. De laatste jaren worden de huisjes nog 
maar zelden verhuurd. Vakantiegangers willen meer comfort en het 
buitenland trekt. 

Hier geplaatst in 2007. Interieur: jaren ’50. 
Dit vakantiehuisje is in 1951 ontworpen door Gerrit Rietveld (1888-

1964). Hij bouwde negen huisjes in opdracht van de 
Superphosphaatfabriek Albatros in Pernis en De Vries Robbé uit 
Gorinchem. De fabriekseigenaren gunden hun personeel een vakantie 
op de Overijsselse familiecamping Hessenheem in Markelo en 
kampeercentrum Coldenhove in Eerbeek. Het huisje is slim ontworpen, 

want er is gebruik gemaakt van iedere vierkante centimeter. Daardoor 
biedt het op slechts 33 vierkante meter ruimte aan een gezin met wel 
zes kinderen. Het gezin moet wel genoegen nemen met een sobere 
inrichting. De bedden zijn slechts 70 centimeter breed en 180 
centimeter lang en een douche ontbreekt. Rietveld ontwierp ook het 
meubilair, waaronder een variant op de beroemde kratstoelen uit 1934. 

  

 


