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ALS WE DE MEANDERENDE OPRIJLAAN DOOR HET 
BOS VOLGEN – GADEGESLAGEN DOOR DE VELE 
DIEREN DIE ER WONEN –, ZIEN WE AAN HET EINDE 
VAN HET PAD EEN UITNODIGENDE, VERRASSENDE EN 
STIJLVOLLE NIEUWBOUWVILLA. OP EEN KLEIN PODIUM 
GEBOUWD, MET EEN BOS ALS NATUURLIJKE VOORTUIN. 
AAN DE ACHTERZIJDE STROOMT EEN RIVIER EN ZIJN 
UITERWAARDEN. DE KWALIFICATIE ‘WONEN IN DE 
NATUUR’  WAS NOG NOOIT ZO OP ZIJN PLAATS. 

Jërøøm
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GROTE

Grand&Johnson: luxe wonen te 
midden van de natuur 
Perfectie, verwondering en eenheid 

TEKST: SANDER LEMMENS FOTOGRAFIE: FLARE DEPARTMENT
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“Maas Architecten heeft perfect gebruikgemaakt van de omgeving: het 
huis is zo ontworpen dat je op elke plek in het huis een ander uitzicht 
hebt”, aldus Bertel Grote van ontwerpstudio Grand&Johnson. Samen met 
zijn collega Nick Dikkers ontwierp hij het oogstrelende en warme interi-
eur van de woning. “Bij elk uitzicht creëerden we een andere emotie, elke 
ruimte verwondert en het geheel vormt een eenheid.” 

VERBINDING TUSSEN BINNEN EN BUITEN 
De woning bestaat uit drie volumes waarvan er één wat lager gelegen is. 
Dit lager gelegen deel is vooral op de boszijde van het perceel gericht en 
er is gezorgd voor de gewenste privacy, zodat het gezin in alle rust op het 
terras en in het zwembad kan genieten. “In samenspraak met de architect 
kozen we ervoor om de wanden van deze zijde van de woning te bekle-
den met gerookt essenhout. Geplaatst in verschillende breedtes en diktes, 
wat de speelse onregelmatigheid van de natuur weerspiegelt”, aldus Nick. 
Bertel vervolgt: “Aan de binnenkant is de gevelbekleding doorgetrokken. 
Zo wordt binnen met buiten verbonden en ontstaat rust in de woning. 
De bekleding aan de binnenzijde is gladder afgewerkt, wat voor verfijning 
zorgt. Dit patroon komt ook weer terug in de plafondbekleding in het ho-
ger gelegen woondeel. De warme bruine tint van het essenhout zorgt 
voor geborgenheid en vormt een mooi contrast met de glazen puien en 
de vloer. Deze grote tegels liggen op de gehele benedenverdieping en 
lopen door over de terrassen en de trap naar het souterrain. Ook dit zorgt 
weer voor verbinding tussen de woning en de buitenruimtes.” In het ge-
noemde souterrain – waar onder meer de gym is ondergebracht –treedt 
via raampartijen in de gevel natuurlijk licht toe, wat bijdraagt aan de bele-
ving op deze woonverdieping. 
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GELAAGDHEID IN TEXTUUR 
Ontwerpstudio Grand&Johnson is in 2010 door Bertel Grote en Jeroom 
Jansen opgericht en ontstaan uit liefde voor interieur- en productont-
werp. Het bereau groeide in de loop der jaren uit tot een intiem team van 
binnenhuisarchitecten en productontwerpers. Een ontwerpstudio waarin 
met pure aandacht en oog voor detail invulling wordt gegeven aan het 
interieur van woon- en publieke omgevingen. Het perfecte ontwerp van 
Grand&Johnson ontstaat uit het samenspel van alles en iedereen die hier-
aan invulling geeft. Waar alle details samenkomen en een eenheid vormen. 
Een ontwerp met een verhaal. Een kleine wereld op zich. Grand&Johnson 
zoekt voortdurend naar evenwicht in contouren, vormen, licht, kleuren 
en materialen.” Bertel en Jeroom: “Wanneer al het overbodige wordt weg-
gelaten, ontwaar je perfectie.” En perfectie ontwaren we tijdens de ont-
dekkingstocht door de unieke en warme familiewoning, waarin de natuur 

nooit ver weg is, maar waarin het interieur door de prachtige maatwerk-
oplossingen en de gelaagdheid in het materialen- en kleurenpalet nooit 
door de omgeving wordt ondergesneeuwd. Nick: “Om dat te bereiken, 
pasten we onder meer maatwerkkasten en wandbekleding in exclusieve 
fineersoorten toe. De gelaagdheid in textuur geeft het huis warmte en 
een ziel.”
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STEEDS VERANDEREND SCHILDERIJ 
In het hoger gelegen woongedeelte aan de waterzijde zorgt een glazen 
pui van maar liefst dertig meter lang voor een meer dan indrukwekkend 
uitzicht over de rivier en de omgeving. Een met de minuut veranderend 
levensschilderij, waarin water, dieren en Hollandse luchten de hoofdrol 
spelen en zorgen voor verstilling. En waarvan de bewoners volop genie-
ten vanuit de indrukwekkende maatwerkkeuken, de living, eetkamer of 
het terras. 
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Het prachtige zwembad is gerealiseerd door Bos Zwembaden
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Stijlvol vakwerk van SJARTAC

"Het minimalistische zwembad is echt onderdeel van de woning en haar omgeving. Het
zwembad is zeer stil, energiezuinig en is voorzien van een automatisch beheersysteem.
Kortom, een intelligent zwembad met een stijlvolle uitstraling en een hoogwaardige
afwerking."
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Stijlvol vakwerk van SJARTAC
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

Grand&Johnson
De Hallen Amsterdam
Hannie Dankbaarpassage 24
1053 RT Amsterdam
Tel: 020-6704065
info@grandjohnson.com
www.grandjohnson.com

Studio Bouwwerk
Loods 570 - Oostzeestraat 2
7411 MD Deventer
Tel: +31 570-725001
jan@studiowerk.nl
www.studiowerk.nl

Bos Zwembaden 
Molendwarsstraat 66
7391 ZS Twello
Tel: 0571-280720
info@boszwembaden.nl
www.boszwembaden.nl

LUXE PRIVÉDOMEIN
Het door rijke materialen, stijlvol (maatwerk)meubilair en een sfeerverho-
gend lichtplan gevormde totaalplaatje sluit aan bij de heldere architecto-
nische lijnen, die op enkele plekken worden geaccentueerd. Zo loopt de 
drieëntwintig meter lange verlichtingsarmatuur van de living door naar 
de hoofdslaapkamer. Het privédomein bestaat uit een luxe dressing, een 
oogstrelende badkamer en een rustgevende slaapkamer, van waaruit de 
bewoners ook weer genieten van een prachtig uitzicht. 

SJARTEC
badkamers | tegels | wellness
Flevoweg 2
2318 BZ Leiden
Tel; 071-5659000
mail@sjartec.nl
www.sjartec.nl

Aluverre Gevelbouw
Kade 48
3371 EP Hardinxveld-Giessendam
Tel: 0181-679494
info@aluverre.nl
www.aluverre.nl

De tuinen van Bosch
Koppelstraat 42
7391 AK Twello
Tel: 0571 – 270473
info@detuinenvanbosch.nl
www.detuinenvanbosch.nl

Maas Architecten Lochem
’t Ei 1
7241 AK Lochem
Tel: 0573-222180

Maas Architecten Zeist
Henriette van Lijndenlaan 1
3703 AS Zeist
Tel: 030-2080877
info@maasarchitecten.nl
www.maasarchitecten.nl


