VVR Architecten | Oude boerderij met
moderne schakelingen
Deze villa brengt je in een serene sfeer. Vanuit de drukke stad betreed je een rustige
omgeving die dit gevoel versterkt. Langgestrekte velden waar de tractor over het
land rijdt. Het levert een prachtig beeld op, dat ook vanuit de binnenkant van deze
woning te bewonderen is. Licht, rust, glas en open zichtlijnen die buiten eindigen,
geven karakter aan deze villa. Laat je inspireren door deze gerenoveerde villa, die
van oorsprong een boerderij was en waarin oud en nieuw naadloos met elkaar
Richard van Rijen | Architect

verweven zijn, zonder compleet in elkaar over te lopen.
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Exterieur | Oud door nieuw verbonden
De bewoners klopten bij architect Richard van Rijen van VVR
Architecten aan met de vraag om een extra gebouw te plaatsen.
Hier antwoordde Richard op met een schets die ze niet aan
hadden zien komen. Maar, die uiteindelijk wel tot dit zeer
vernieuwende en originele eindresultaat heeft geleid. De drie

originele gebouwen zijn op een architectonische, moderne manier
aan elkaar verbonden. Oud is door middel van nieuw met e
 lkaar
verbonden, met respect voor het o
orspronkelijke gebouw. De
nieuwe gedeeltes zijn open en ruimtelijk tegenover de geborgen
sfeer in de oude gedeeltes. Richard heeft een bijzondere
constructie neergezet waarin over álles is nagedacht. Maar echt
alles. Zo zijn er aan de buitenzijde van het gebouw meerdere
horizontale en verticale ramen gemaakt, net onder ooghoogte.
Door deze ramen is het prachtige levende schilderij te bewonderen
van de aangrenzende uitgestrekte velden. Om alle grote glaspartijen af te kunnen sluiten van de buitenwereld zijn donkere
lamellen 
geplaatst. Alle ruimtes zijn met elkaar verbonden,
doordat ze open zijn gelaten en allemaal grenzen aan de
binnenplaats. Om toch privacy te hebben, zijn sommige ruimtes
afsluitbaar middels grote taatsdeuren.

Entree | Open en geborgen
De moderne aanpassingen zijn vanaf de straatzijde nauwelijks
zichtbaar. Voordat je de villa betreedt, heb je geen idee van wat
er zich binnen afspeelt. Eenmaal binnen sta je versteld van het
resultaat. Een enorme bos met kleurrijke bloemen, door Marianne
Styling Business, sieren de entree en geven kleur aan de
zwart-witte ruimte. Vanuit de voordeur valt je blik direct op de
binnentuin achter de enorme glaspartijen. Deze geven een
voorproefje op de wellness die zich in de slaapkamer bevindt.
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Taatsdeuren: Bouwcenter Nelemans

Aluminium kozijnen en minimal windows:
Kumasol BV

Living | Sfeervolle ruimtelijkheid

collages die ze samenstelt en kleurrijke bloemstukken alsmede

Naast het rustige kleurgebruik is de hoogte zeer opvallend in de living. Deze is

diverse luxe woonaccessoires en XXL kunstplanten zijn

strak met een tikkeltje landelijk ingericht. Deze ruimte is tot aan de nok toe open,

kenmerkend voor haar werkwijze. In de living is een vide


waardoor het ruimtelijk aanvoelt zonder de gezelligheid te verliezen. Daar heeft

gemaakt waar een bureau staat. Dit breekt de hoogte van de

interieurstylist, of sfeermaker zoals ze het zelf noemt, Marianne van Marianne

living enigszins en geeft een extra ruimte aan dit deel van de

Styling Business een groot aandeel in gehad. Net als in de styling van de rest van

woning. De living staat in direct contact met de master bedroom

de villa. Nadat de woning was opgeleverd, miste er iets in de woning. Marianne

door een panorama tunnelhaard die is verwerkt in de tussenmuur

werd ingeschakeld en zij maakte van dit huis een thuis. De persoonlijke foto

die de ruimtes scheidt.

Shutters en gordijnen: House en Home Interieuradvies
Interieurstylist: Marianne Styling Business
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Maatwerk keuken: Bouwcenter Nelemans
Keukenapparatuur: Miele Nederland
Kokendwaterkraan: Quooker Nederland B.V.
Verlichting: Van Poppel Verlichting

Keuken | Groots genieten
Het contrast van oud en nieuw wordt meteen duidelijk in de keuken. Hier lopen
de grootformaat lichtgrijze tegels over in een lichte, houten vloer. Dit is één van
de kenmerken die de oude -met houten vloer- van de nieuwe gedeeltes -met
tegels- onderscheidt. De keuken, door Bouwcenter Nelemans, is gevestigd in
één van de oorspronkelijke gebouwen. Ondanks dat alle ruimtes compleet zijn
gerenoveerd, alleen de muren staan er nog, krijg je hier een ander gevoel dan in de
nieuwe delen van de woning. Houten balken sieren het plafond en geven sfeer en
geborgenheid aan de ruimte. De luxe uitgevoerde keuken is een plek waar de
bewoners veel tijd doorbrengen en waar je uitkijkt op een deel van de tuin waarin
witte lampionnen in verschillende maten in de bomen sfeer geven.

VVR Architecten
‘‘In onze projecten staat duurzaamheid centraal. Dat geldt voor zowel
de klantrelatie als de uitwerking van onze projecten. We moeten zuinig
en verantwoord omgaan met onze wereld en deze met een gerust hart
kunnen overdragen aan de volgende generatie. G
 ebouwen spelen hierin
een grote rol. Gebouwen moeten in hun levensduur genoeg comfort en
veiligheid bieden aan hun gebruikers. VVR Architecten streeft in haar
ontwerpen naar flexibele gebouwen opdat de levensduur bij programmaverandering verlengd kan worden. Waar mogelijk passen wij producten
volgens het Cradle to Cradle principe toe en streven wij naar energieneutrale gebouwen. VVR Architecten draagt kwaliteit hoog in het vaandel
en dat wordt ook bevestigd door allerlei organisaties. Zo zijn we lid van
STABU, SBA, STARO en zijn we een erkend stage-leerbedrijf. Tevens zijn
Houten vloeren : Bouwcenter Nelemans
E-installatie: Bink Elektro
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we actief in België waar we lid zijn van de Orde van Architecten België.’’

www.vvrarchitecten.nl

Kranen: JEE-O
W-installatie: Installatiebedrijf Hessels

Sauna: VSB Wellness BV

Wellness douche: Bouwcenter Nelemans

Master bedroom & wellness | Even helemaal niets

in de vorm van een fotoreportage met allemaal momenten van

Een oase van rust. En daar is geen woord van gelogen. Deze master bedroom

de huwelijksdag van de bewoners. Het is een vak apart om

is niet alleen voorzien van alles wat je nodig hebt om een wellnessgevoel te

zoveel emotie en momenten op enkele meters te kunnen

creëren, het ademt een rustige, serene sfeer om ultiem te relaxen. Alle deviders

verwerken. Vanuit het bed kijk je uit op de binnenplaats en de

zijn lager dan het plafond gehouden, om de ruimtelijkheid te behouden. Vanuit

twee kunstwerken die tegen de wand bij de entree hangen.

de sauna heb je het gevoel dat je midden in de natuur zit, doordat deze grenst

Deze kunstwerken zijn vanaf iedere plek rondom de binnen-

aan de tuin. De circulair waterbesparende douche is voorzien van infrarood en

plaats te zien en geven extra kleur binnen het eenvoudige

een Sunshower. Loop langs de walk-in closet door naar de twee wasbakken

kleurgebruik van de villa. De binnenplaats biedt ruimte aan het

aan de achterkant van de douche en je hebt tijdens het tandenpoetsen een

dompelbad om een bezoek aan de wellness in de master

prachtig uitzicht over het landschap. Aan de achterkant van het bed heeft

bedroom af te sluiten om vervolgens na te genieten op één

interieurstyliste Marianne haar handtekening achtergelaten. Niet letterlijk, maar

van de loungebedden die daarnaast staan.

Schilderwerken: Dictus Schilderwerken BV
Vloeren: Bouwcenter Nelemans
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Tuin | Een eigen landschap
De tuin wordt door de bewoners zelf onderhouden. Wat naast
hun drukke baan geen hobby is die weinig tijd in beslag neemt.
De tuin is namelijk enorm. Doordat de woning in de hoek van
het perceel staat, hebben ze het maximale van het perceel
benut als tuin. Aan de keukenzijde loopt de oprijlaan langs een
gedeelte van de tuin door naar de plek waar alle auto’s overdekt
staan. Eenmaal daar voorbij ontpopt zich een compleet andere
tuin. Een zwembad van groot formaat met daarachter een
Ruwbouw en verbouw: Bouwbedrijf Havermans
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tweetal golf putting greens. De blaadjes ritselen, je hoort het
water stromen en het is groen zover je kunt kijken. Zodra je hier
staat, heb je echt het gevoel dat je in een tropisch oord bent.

Architect: VVR Architecten
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