exclusief wonen

Villa in Oosterbeek van 100% ontwerpers

Knap staaltje werk
De woning annex kantoor van Marco van Veldhuizen, oprichter-eigenaar van 100% ontwerpers,
is met recht een knap staaltje werk te noemen. Hoewel staal geen rol van betekenis speelt,
kenmerkt de villa zich vooral door de combinatie van verschillende materialen en het scherpe
		

contrast tussen modern en authentiek. Tekst: Anouschka Bänziger / Foto’s: Raphaël Drent
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Marco van Veldhuizen is van oorsprong interieurarchitect, maar inmiddels tevens ontwerper pur sang. “Wij ontwerpen woningen,
hotels, winkels, klinieken et cetera. Tevens begeleiden we het hele
bouwproces van ontwerp tot technische tekeningen en uitvoering.
Wij doen nieuwbouw en renovaties. Maar ook voor alleen een meubelstuk, een nieuwe balie of een verlichtingsplan is men bij ons aan
het juiste adres. Het feit dat wij een hele brede markt kunnen bedienen, is onze sterke kracht.” Het ontwerpbureau is in 2006 opgericht
en heeft in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland naam en
faam opgebouwd. Om zijn persoonlijke betrokkenheid te benadrukken, wordt dit voorjaar de naam veranderd in ‘Marco van Veldhuizen,
interieur-architectuur’.

Ontwerpen voor de gemeenschap
Sinds anderhalf jaar houdt Marco kantoor aan huis in een prachtige
villa, geheel van zijn hand. De villa is gelegen aan een statige laan
in Oosterbeek met veel oude landhuizen. Marco: “Ik heb zowel het
interieur als het exterieur zelf ontworpen en uitgezocht. Het was een
pittige klus. Het huis van een architect moet immers bijzonder zijn,
het is een mooie gelegenheid voor klanten om ons werk te zien.
Dat zorgde voor de nodige druk. Maar we zijn erg blij met het eindresultaat, we krijgen er hele positieve reacties op. Soms stoppen er

mensen voor de deur om te kijken. Of komen ze spontaan naar binnen. Dat doet me denken aan een uitspraak van een Amerikaanse
architect: ‘je ontwerpt niet alleen voor de bewoners, maar voor de
hele gemeenschap.’ Zo voelt het ook.” De stijl van Marco is herkenbaar, maar verrassend. Modern gecombineerd met stoere elementen
waardoor er een warme uitstraling ontstaat. Marco: “We creëren een
flexibele basis waarop onze opdrachtgevers kunnen voortborduren.”

De stijl van Marco is herkenbaar,
maar verrassend. Modern
gecombineerd met stoere
elementen waardoor er een
warme uitstraling ontstaat
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Opvallend is het ruimtelijke
en open karakter van de woning.
Er zijn haast geen deuren

advertentie

Spelen met contrasten
Het vooraanzicht is uitnodigend met een bepaalde allure. Het is vrijwel geheel van glas en met een overstek van ruim twee meter lijkt de
woning in de verte te turen. Het ontwerp is strak en eigentijds met
wit pleisterwerk en donkere kozijnen. Maar dankzij het rieten dak en
de houten lamellen is er op vernuftige wijze toch een warme uitstraling gecreëerd. Marco: “Door gebruik te maken van warme kleuren
en rustige vormen ontstaat een ontwerp dat, in al zijn eenvoud, jaren
zal voldoen aan onze wensen.” Het interieur is op z’n minst even
bijzonder. Het gedeelte onder de rieten kap is woonhuis en onder het
platte dak ligt het kantoor. In de hele woning is creatief omgegaan
met afmetingen: hoge deuren van drie meter, open ruimtes waarbij
je tot in de nok kunt kijken en een kastenwand die twee verdiepingen
overstijgt. De hal heeft een afmeting van 1.30 x 15 meter en de deuren zijn weggewerkt in de grote eikenhouten wand. De hal leidt naar
de kern van de woning, waarbij de keuken en woonkamer haast
niet van elkaar te onderscheiden zijn. Ruimtes vloeien op natuurlijke
wijze in elkaar over. Het enorme kookeiland van zeven meter vormt
het kloppende hart van de woning. Marco: “Hier wordt gekookt,
gegeten, gepraat en genoten van het gezelschap. De deuren aan
de achterkant van de woonkamer zetten we in de zomer helemaal
open en dan is de woonkamer als het ware een veranda en kunnen
we optimaal genieten van het buitenleven.” Het interieur bestaat uit
een mix van stijlen. Marco: “Ik houd van verrassende combinaties.
Zo hebben we prachtige designerstoelen gecombineerd met een
antieke Franse tafel. En een strakke, lichte tegelvloer met daarop
ruwe gebinten. De materialen versterken elkaar door het gebruik van
verschillende texturen. Glinsterend, dof, zacht, hard, glad, ruw. Ik
gebruik graag hierin contrasten.”
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Ruimtelijk en open karakter
Ook de verdieping heeft bijzondere aandacht gekregen van de architect. Doordat je helemaal de nok van het dak in kunt kijken, heeft
de woning een ruimtelijke uitstraling. En vanuit de vide kun je de
woning goed bekijken. De hoofdslaapkamer profiteert dankzij de
hoge glaswand van veel natuurlijk zonlicht en met de zwarte lamellen wordt er een luxe vakantiegevoel opgeroepen. De ruimte loopt
over in de badkamer. Centraal staat een uniek Corian meubel dat
voorzien is van een bad en een grote wasgelegenheid. Daarnaast liggen op de verdieping nog twee slaapkamers en een kleine badkamer
voor de gasten. Opvallend is het ruimtelijke en open karakter van de
woning. In de woning zijn bijna geen deuren toegepast. Maar liefst
75 procent van de buitenwanden bestaat uit glas. Vanuit elke ruimte
is er dus een prachtig uitzicht over de tuin. Een onderhoudsvriendelijke tuin met monumentale bomen, een groot aantal verschillende
siergraspollen en grote plantenbakken. Naast de lange vijver ligt een
vlonderterras. Marco: “We hebben er bewust voor gekozen het terras niet direct aan de woning te situeren. Op deze manier zitten we
midden in de tuin en kunnen we naar de woning kijken die ’s avonds
fraai verlicht wordt.”
De interieurarchitect is met recht trots op zijn eigen woning en hij
geniet dagelijks van het eindresultaat. Maar, nuanceert hij: “Ik ben
trots op al mijn projecten en niks geeft zoveel voldoening als een
tevreden klant.”
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“Ik ben trots op al mijn projecten
en niks geeft zoveel voldoening als
een tevreden klant“
De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:

100%ontwerpers
Generaal Urquhartlaan 43, 6861 GE Oosterbeek, tel: 026-8403836
info@100procentontwerpers.nl, www.100procentontwerpers.nl

Pieter Aalbers inspirerende badkamers
Utrechtseweg 110b, 6862 AP Oosterbeek, tel: 026-7600019
info@pieteraalbers.nl, www.pieteraalbers.nl

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

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