exclusief wonen

Verre van
oer-Hollands

Als de architect voor het eerst over het perceel wandelt, ziet hij het huis
al bijna voor zich. Dit is de plek voor een spannend huis. Een huis
dat niet onmiddellijk alles prijsgeeft, maar dat je stap voor stap moet
ontdekken. Te beginnen bij de lange oprijlaan. Tekst: Liliane Verwoolde / Foto’s Raphaël Drent
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Er gaan nog veel bijeenkomsten overheen, voordat het definitieve
ontwerp op papier staat. De toekomstige bewoners hebben immers
ook specifieke wensen en ideeën voor hun nieuwe huis. Maar deze
sluiten naadloos aan op het eerste idee van Marco van Veldhuizen,
architect van Marco van Veldhuizen Interior/Architecture. Deze villa in
het bosrijke Blaricum moet je ontdekken.

Bijzondere identiteit
“Een huis wordt spannend, als de voorkant een beetje anoniem is”,
vertelt Van Veldhuizen. “Dat wekt nieuwsgierigheid op. Dan wil je
naar binnen.” Daarom kiest hij in samenspraak met de bewoners
voor een enigszins gesloten voorgevel. Voor het overige krijgt het
huis een warme stoere uitstraling, waarbij elke gevel zijn eigen aantrekkingskracht heeft. Grote overstekken, verrassend toegepaste
materialen, verschillen in diepte en Aziatische zonwering geven het
huis een bijzondere identiteit, verre van ‘oer-Hollands’.

“Een huis wordt spannend, als
de voorkant een beetje anoniem is”

Gordijnen: Indivipro by François Hannes
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Blinds: Roll Up met design B62

Kleuren- en materialenplan
“De bewoners wilden een huis waarin iedereen zich op elk moment
van de dag welkom voelt”, vertelt Van Veldhuizen. “Voor hen geen
gelikte en gepolijste materialen, maar robuust eiken en warm kleurgebruik voor binnen en buiten.” Hierop gaan partijen gefaseerd
aan het werk. Samen buigen ze zich over de samenstelling van een
kleuren- en materialenplan. Ze bezoeken specialisten in natuursteen,
parket, kastenwanden, stoffering en meer. Totdat elk materiaal zorgvuldig is uitgekozen, tot en met de knopjes van de keukenkasten. Op
dezelfde manier komt de indeling tot stand.

Gebinten met een dubbele functie
Op de begane grond is de indeling ruimtelijk. De bewoners kunnen
er vrij rondlopen, er zijn nauwelijks deuren. Centraal in de ruimte
staat de keuken. De diepe kleuren, de donkere kozijnen met eikenhouten biezen en het eiland – ook bruikbaar als bar – maken van de
keuken een warme plek die uitnodigt om er naar hartenlust verhalen
uit te wisselen. Van Veldhuizen: “Aan de ene kant gaat de keuken
als vanzelf over in de speelhoek voor de kinderen. De tuigleren bank
aan de andere kant vormt het vangnet naar de woonkamer. Zo lopen
de functies als vanzelf in elkaar over. Een markering is – verrassend
genoeg – wel zichtbaar aan het plafond. Hier zijn sommige gebinten
in het zicht gebleven, waardoor ze zonder het gebruik van wanden
of room dividers de functies begrenzen.”
Gordijnen: Indivipro by François Hannes
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Verrassingselementen
Ook op de eerste verdieping is de sfeer behaaglijk. De kinderen hebben hier ieder een eigen domein met badkamer. De ouderslaapkamer
is voorzien van een open badkamer met stoomcabine en kleedkamer.
Opvallend element in de ouderslaapkamer is de hoogte van de ruimte. De bewoners kijken hier tegen de nok van het huis. De nok zelf
wordt gesierd door een opengewerkte lamp van Tom Dixon, die zorgt
voor speelse schaduweffecten op de hoge muren. “Die combinatie
van moderne, chique elementen met landelijke elementen is kenmerkend voor onze ontwerpen”, wijst Van Veldhuizen. “Het is die tegenstelling, die zorgt voor spanning en verrassingen in een interieur .”

Uiteenlopende stijlen

advertentie

En inderdaad, dezelfde tegenstelling vinden we terug in de keuze
van het grind. De kleur herinnert nog aan het oorspronkelijke boeren
grind. Maar de vorm – puntig en hoekig – doet denken aan Japans
grind, waardoor uiteindelijk toch een moderne uitstraling ontstaat.
In de beplanting heeft de tegenstelling vorm gekregen door niet uitsluitend te kiezen voor fruitbomen, maar deze af te wisselen met
siergraspollen. “We kiezen niet zo gauw voor één stijl”, geeft Van
Veldhuizen prijs. “Juist met een exclusief antiek kastje of een oorspronkelijk stuk klein meubilair verras je de bezoeker.”
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Lekker schommelen
En dan is er nog de veranda. Hiervoor liet de architect zich inspireren
door de Amerikaanse veranda. “Te smal voor een complete loungeset of een diner voor tien, maar een uitgekiende plek voor een canapeetje of schommelbankje. Hier is het goed toeven bij de open haard
of in de verzonken jacuzzi.” Een trapje brengt de bewoners van de
veranda naar de lager gelegen tuin.
Van Veldhuizen is trots op het eindresultaat. “De buitenkant zorgt
voor een verfraaiing van de omgeving. Elke gevel maakt sprongetjes

advertentie

en heeft zijn eigen aantrekkingskracht. Zelfs de gevel op het westen
is een fraaie kopgevel met eikenhouten balken. Daarbij zijn ‘binnen’
en ‘buiten’ evenwichtig op elkaar afgestemd. Deze meerwaarde kunnen we bieden omdat Marco van Veldhuizen Interior/Architecture alles in eigen huis heeft. Bij ons is de klant verzekerd van één geheel.”

De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:

Marco van Veldhuizen Interior/Architecture
Generaal Urquhartlaan 43, 6861 GE Oosterbeek, tel:026-8403836
www.marcovanveldhuizen.nl, studio@marcovanveldhuizen.nl

RhijnArt Keukens
Broekdijk 38, 4041 CW Kesteren, tel: 0488-480525
www.rhijnartkeukens.nl, info@rhijnartkeukens.nl

Ebony And Co
Herengracht 516, 1017 CC Amsterdam, tel: 020-6163444
www.ebonyandco.com, amsterdam@ebonyandco.com

Indivipro
Veldegge 14, 7468 DJ Enter, tel: 0547-385007
www.indivipro.nl, info@indivipro.nl

Fiona Merckx Tuin Design
Dr Catzlaan 15, 1261 CD Blaricum, Tel: 035-8874175 / 06-23709639
info@fionamerckxtuindesign.com, www.fionamerckxtuindesign.com

Frederiks Interieurs B.V.
De Werf 15, 8401 JE Gorredijk, tel: 0513-684896
www.frederiksinterieurs.nl, info@frederiksinterieurs.nl

Lenarduzzi Natuursteen
Beckeringhstraat 27, 3762 EV Soest, tel: 035-6014727
www.lenarduzzi.eu, info@lenarduzzi.eu
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