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Wanja speelde al een tijd met het idee van een praktijkruimte aan huis, maar 

niet ín huis. Ondertussen is de Praktijk voor Lichaamsbewustwording te 

Noordlaren een feit. Het ontwerp van haar huisje is geïnspireerd op het tuin-

huisje van Ria te Tuinwijck. De praktijkruimte is echter een behoorlijk stuk 

groter. De ligging is prachtig: de grote overdekte veranda op het zuiden, 

grenst aan een ruim terras, uitkijkend over de enorme zwemvijver. Door de 

asymmetrische, openslaande deuren vormen binnen en buiten één geheel.asymmetrische, openslaande deuren vormen binnen en buiten één geheel.

Aangezien er een  praktijk is gevestigd, heeft dit huisje een isolatie van vlaswol 

gekregen. Vlaswol is gemaakt van vlas en een ecologisch product. Zeer prettig 

om mee te werken en het zorgt voor goede isolatie. De binnenmuren zijn met 

leemstuc afgewerkt. De vloer is betegeld en heeft vloerverwarming. Voor de

gezelligheid en om snel warm te stoken is er een mooie ouderwetse kolenkachel 

geplaatst. Ook is er plaats voor een doucheruimte en een toilet. 

Wanja Franssen: Waarom een huisje van Bert Lambers? 

Als lichaamsgerichte therapeute (Psychomotorisch therapeute / Fysiotherapeute / Shiatsu therapeute) 

probeer ik samen met een cliënt te zoeken wat er nodig is zodat de cliënt zich weer in balans gaat 

voelen. Daarbij maak ik gebruik van allerlei massagevormen, adembewustwordings-oefeningen, yoga 

en meditatie (mindfulness). Maar ook maak ik gebruik van de zintuigen, horen, zien, voelen, proeven. 

Uit balans raken mensen “kort door de bocht gezegd” óf door stress van buiten (t.g.v. gebeurtenissen 

buiten jezelf), óf van binnen (bijbuiten jezelf), óf van binnen (bijv. door piekeren).

Ik ben ervan overtuigd dat een omgeving, dus ook een behandelruimte, bij kan dragen aan het 

herstellen van een balans. Wij hadden een aantal ideeën waar onze behandelruimte aan moest gaan 

voldoen. Hij moest bijvoorbeeld aan de rand van onze zwemvijver komen te staan en een bijzondere 

vorm hebben, zoals bijvoorbeeld een Yurt (een Mongoolse tent). We wilden graag dat er gebruik werd 

gemaakt van ecologisch verantwoord bouwmateriaal .

Toen werden we geattendeerd op Bert Lambers en de 

projecten die hij al gerealiseerd had. Dit was iemand die 

kon begrijpen en (nog belangrijker) bouwen wat wij in 

gedachten hadden. 

In nauwe samenwerking met hem ontstond dit huisje. 

Wat helemaal voldoet aan de verwachtingen. 

Mensen die er binnen komen ervaren de “harmonie”Mensen die er binnen komen ervaren de “harmonie”

die ervan uit gaat, door hoe het is vorm gegeven. 

Je hoort de regen, ziet schitteringen in het water , 

voelt de warmte van de zon , ruikt het hout….perfect!!

Ik werk hier geruime tijd en krijg niets dan lof te horen, 

het wordt als erg plezierig ervaren.

Regenpijpen ontwerp: Jo Franssen, 

man van Wanja


