
Natuurlijk centraal huis
In de bossen,  maar op loopafstand van het centrum

Rustig wonen, maar niet achteraf. Het lukte de eigenaars van deze woning vlak bij de Nederlandse grens. In eerste 

 instantie zochten ze naar een bestaande woning en wilden ze niet bouwen, maar uiteindelijk vonden ze een kavel waar 

ze niet omheen konden. Richard van Rijen van VVR Architecten tekende een woning die alle wensen van de opdracht-

gevers samen deed komen. En die hebben nergens spijt van.

De bewoners woonden aan een drukke weg en toen er kinderen kwamen, 
wilden ze daar weg. Ze gingen rondkijken naar bestaande woningen, maar 
de huizen die ze zagen moesten of verbouwd worden of waren te  gedateerd. 
De opdrachtgever vertelt: “Ik was geen voorstander van zelf bouwen. 
De meeste bouwgronden lagen te ver weg van de dorpskern of hadden 
geen goede oriëntatie.” Maar toen vonden ze het huidige kavel. Natuur-
lijk gelegen en toch centraal, met een oriëntatie op het zuiden. De 
grond werd aangekocht en na het nodige onderzoek kwamen de 
 opdrachtgevers in contact met Richard van Rijen van VVR Architecten. 
Die bleek perfect invulling te kunnen geven aan de wens om klassiek 
en modern te combineren. “Alles was nieuw voor ons, want we hadden 
nooit eerder gebouwd. Wel wisten we dat we een stoer en licht huis 
wilden”, aldus de opdrachtgever. Richard ging aan het tekenen en in 
augustus 2017 ging de schop in de grond.

Groot en toch knus
Bij binnenkomst via de ruime hal valt direct een erker op met in het 
midden een grote ronde tafel. Dit is het centrale punt van de woning 
vanwaar je zicht hebt op de groene achtertuin en alle omliggende 
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ruimtes: de keuken, de zithoek met haard en de tv-kamer. De ruimtes zijn met elkaar 
verbonden via stalen deuren. Alles vormt één geheel, maar je kunt er ook verschillende 
ruimtes van maken door simpelweg de glazen deuren dicht te doen. De bewoonster 
 vertelt: “Wanneer wij in de zithoek zitten en de kinderen in de tv-kamer, dan zitten we 
rustig, maar kunnen we ze toch in de gaten houden. Het is ook mooi dat de woning van 
buiten groot lijkt, maar van binnen heel knus aandoet.” Dit was een wens van de bewoners 
en de architect speelde hierop in. Richard: “De vraag was een klassieke vorm, maar je wilt 
toch een open structuur maken. In echt oude klassieke gebouwen ligt namelijk alles hokje 
na hokje. Hier wilden we twee werelden samenbrengen: een klassieke uitstraling met het 
genot van een moderne woning.”

Energiezuinige houthaard
Een prominent object in de zitkamer is een antieke zandstenen schouw. Aan de andere 
kant van de muur, in de tv-kamer, staat eenzelfde exemplaar. Ze zijn afkomstig uit oude 
huizen en werden hier geplaatst vanwege de klassieke sfeer die ze ademen. Een houthaard 
in een duurzame woning als dit is echter niet gewenst, omdat het de EnergiePrestatie- en 
Binnenklimaateisen (EPB) naar beneden haalt. Maar daar werd een oplossing voor 
 gevonden: een glazen plaat die wegschuift in de schouw zorgt ervoor dat de haard zowel 
open als gesloten gestookt kan worden.

Al het meubilair werd geleverd door Room108.

Twee antieke zandstenen schouwen met liftdeur werden geïnstalleerd door C.W. Rustiekbouw. De stalen deuren van Volders bieden toegang tot de verschillende ruimtes.
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De bewoners wilden een stoer huis en dat is in de keuken zeker gelukt.

Overal zijn fijne zithoekjes gecreëerd, zoals aan de lange eettafel in de keuken. Hier kunnen de bewoners televisie 
kijken of naar muziek luisteren. Het beeld en geluid werd aangelegd door Teletechnics.

Een echte mancave met uitzicht op een oude Porsche. De bar werd gerealiseerd door Tinus Toog.

Over de architect
VVR Architecten werkt zowel in België als Nederland. Het bureau 
heeft een vestiging in Etten-Leur en Kalmthout-Heide. Het van 
oorsprong Nederlandse bedrijf is lid van de Orde van Architecten 
België en weet snel te schakelen binnen beide landen. Deze 
flexibele manier van werken ontstond door de ligging van het
hoofdkantoor in Etten-Leur. Nadat klanten hun bedrijfspand in 
Nederland door VVR Architecten hadden laten ontwerpen, 
 vroegen ze het bureau vaak ook voor hun woning in België.  Omdat 
er vaak dicht bij de grens gewerkt wordt, kent het bureau vele 
aannemers uit België en Nederland, wat steeds zorgt voor een 
 prettige samenwerking. 
 
VVR Architecten
Heidestatiestraat 2
2920 Kalmthout-Heide
Tel.: +32 (0)3 666 75 72 
E-mail: info@vvrarchitecten.com

Voor meer informatie:
www.vvrarchitecten.be
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De vloer werd geleverd door Bouwcenter Nelemans. 

Bomvol techniek
Via de ruime keuken loop je zo het overdekt terras op met uitzicht op de 
tuin en de  achterliggende bomen. Achter de keuken ligt een bijkeuken 
met aanrecht, koelkast en wasapparatuur. En als we verderlopen, vinden 
we een prachtige bar met uitzicht op een garageruimte met oldtimer 
Porsche. Ook deze ruimtes zijn weer met elkaar verbonden via stalen 
deuren. Via een trap naar beneden kom je terecht in een ruime wijn-
kelder met daarachter verscholen de techniekruimte. Je zou het op het 
eerste gezicht niet zeggen, maar dit huis zit bomvol domotica en voldoet 
aan de hoogste EPB. Er wordt gebruik gemaakt van een grondwarmte-
pomp en de isolatiewaarde is van het hoogste niveau.  Zonnepanelen 
ontbreken hier echter. Die hadden niet veel nut met alle bomen rondom 
de woning. De bewoner is hier achteraf stiekem wel blij mee: “Het is niet 
mooi om glazen platen op een leien dak te leggen.”

De houten vloeren van Inpa Woonwinkel bestaan uit de Eiken Rustiek B Duoplank en zijn puur geolied.

Naast een vrijstaand bad beschikken de bewoners ook over een heerlijke sauna geleverd 
door Jan van Sundert. 

De meubelen werden door de bewoners zelf uitgezocht. Dat vergde wel veel planwerk, 
want vroeg tijdens het project moesten al veel beslissingen genomen worden. Dan kon er 
tijdens de bouw al rekening mee gehouden worden. “We hadden bijvoorbeeld  besloten 
dat we een ronde tafel wilden en één lichtpunt erboven. De tafel is een eiland waarmee al 
in het beginstadium rekening werd gehouden. Net als met de haarden en de deuren.”

Gescheurd hout
De trap naar boven bestaat uit hetzelfde eikenhout als de vloer op de 
bovenverdieping. Hier bevinden zich de slaapkamers van de kinderen, een 
logeerkamer en de slaapkamer van de ouders met grote walk-in  closet en 
badkamer met wellnessgedeelte. Deze ruimte doet warm en luxe aan door 
het vrijstaande bad, de natuurstenen wasbak en een heerlijke sauna.  

‘‘Het huis zit bomvol domotica en 
voldoet aan de hoogste EPB’’
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Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Architect
VVR Architecten, Kalmthout-Heide
Tel.: +32 (0)3 - 6667572
www.vvrarchitecten.be

Beeld en geluid
Teletechnics, Brasschaat
Tel.: +32 (0)3 - 6633733
www.teletechnics.be

Eiken vloeren
Inpa Woonwinkel, Bergen op Zoom (NL)
Tel.: +31 (0)164 – 214100
www.inpawoonwinkel.nl

Houten bar
Tinus Toog, Biervliet (NL)
Tel.: +31 (0)6 – 53773594
www.tinustoog.com

Inrichting
Room108, Kalmthout
Tel.: +32 (0)3 – 6446515
www.room108.be 

Ramen en stalen deuren
Volders BV, Bavel (NL)
Tel.: +31 (0)161 – 431999
www.volders-constructie.nl

Vloer badkamer, deuren boven
Bouwcenter Nelemans, Etten-Leur (NL)
Tel.: +31 (0)76 – 5978000
www.nelemans.nl

Zandstenen schouwen
C.W. Rustiekbouw, Udenhout (NL)
Tel.: +31 (0)6 – 51514433
www.cwrustiekbouw.nl

Sauna
Jan van Sundert,  Etten-Leur (NL)
Tel.: +31 (0)76 – 5048800
www.janvansundert.nl

Een verdieping hoger vinden we de zolder met in iedere hoek van de 
verdieping een ruime kamer. Mooi aan deze ruimtes is dat de houten 
spanten zichtbaar zijn gebleven, waardoor er een grote ruimtelijkheid 
ontstaat. “Het hout werkt en droogt”, vertelt de bewoner. “De scheuren 
die daardoor in het hout ontstaan vind ik juist mooi.” Vanaf de zolder 
heb je meteen een mooi beeld van de hoogte van het huis. Je kijkt naar 
beneden tot aan de hal en ook de lamp valt van boven naar beneden, 
om iedere verdieping tegelijk te verlichten.

Keuzes, keuzes, keuzes
Terugkijkend op het jaren durende project, voelen de bewoners zich erg tevreden. Het team 
van aannemers werkte bijzonder goed samen en de klik met de architect was uitstekend. 
Hoewel een dergelijk proces wel bestaat uit het maken van veel keuzes. “Je moet steeds goed 
vooruit werken, om te voorkomen dat je in tijdsnood komt. Ik was veel weg voor mijn 
werk, dus dat was een uitdaging. Als ik eraan terugdenk, hadden we wel heel veel om over 
na te denken. Van verlichting tot deurhendels en tegels, de keuken, wat voor soort je wilt 
en waar alles moet komen. Het is eindeloos. Over de kleinste dingen is nagedacht”, aldus 
de bewoner. Richard kan dit goed begrijpen. “Als je de woning nu ziet, dan is het niet 
moeilijk om je een andere vloer voor te stellen. Maar als er alleen nog rode muren staan en 
de kozijnen er nog niet inzitten, is dat toch heel anders. Keuzes maken kan dan moeilijk zijn 
voor opdrachtgevers, hoewel we hen wel ondersteunen met plattegronden en 3D beelden.”
Op de vraag wat hij achteraf anders zou doen, moet de bewoner lang nadenken. Om 
uiteindelijk te antwoorden: “Ik zou achteraf gezien de hele binnenarchitectuur hebben 
 laten uittekenen door VVR Architecten. Wij gingen er zelf mee aan de slag, want in eerste 
instantie dacht ik dat we daar geen behoefte aan hadden. Maar je moet zoveel keuzes maken. 
Als je dat allemaal van tevoren doet en alles laat uittekenen, dan geeft dat wat meer rust en 
duidelijkheid.” Gelukkig is ook nu alles goed gekomen en de nieuwe woning bevalt prima 
in al haar facetten. “Hier wonen bevalt waanzinnig goed”, zegt de bewoner  enthousiast. 
“We zijn helemaal gelukkig. Het is prettig wonen in een rustige, groene omgeving. Ik ben 
veel weg voor mijn werk en dit is heerlijk thuiskomen in een comfortabel huis.”

Tekst: Desiree Pennings

Fotografie:JarovanMeerten
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