
Lab32 architecten creëert kunstwerk op maat 

Perfectie 
aan het water

“Het is een televisie zonder stroom. Je kunt urenlang naar Het uitzicHt kiJken. 

Het panorama verandert immers steeds. er gebeurt altiJd iets. of Het nu stormt of de 

zon HeerliJk scHiJnt en er boten passeren. Het verveelt nooit. vanuit de Hele woning 

sta Je in contact met Het water.” de wens van de opdracHtgevers was Helder. 

een droomHuis aan Het water. een plek waar ze de rest van Hun leven kunnen genieten 

van Het leven. Het resultaat? perfectie. een kunstwerk. “deze woning is uniek.”

tekst: SANDER LEMMENS fotografie: RENE DE Wit, BREDA / WWW.ARchitEctuuRfotogRAfiE.coMexclusief wonen



Perfectie 
aan het water



om te genieten van hun meer dan verdiende 

oude dag hadden de opdrachtgevers een 

droomwoning aan het water voor ogen. 

toen de mogelijkheid zich voordeed om het 

hiervoor perfecte kavel te kopen, twijfelden ze 

geen moment. Hun wensen voor de woning? 

“strak, wit en minimalistisch. duurzaam, 

levensloopbestendig en state of the art. en 

een woning die constant in relatie staat met 

de waterrijke omgeving”, haalt loek stijnen, 

eigenaar van lab32 architecten het eerste 

gesprek terug. “ons bureau staat bekend 

om zijn moderne strakke architectuur, 

vandaar ook dat we met elkaar in contact zijn 

gekomen. al vanaf het eerste gesprek was er 

“Door het vele glas 
en De oPen lay-out 

worDt het water onDerDeel 
van het leven in huis”

een klik tussen ons. voor mij erg belangrijk 

om tot een goed ontwerp en samenwerking 

te kunnen komen.” Het eerste gesprek 

was het startsignaal van een langdurige en 

innige samenwerking met een meer dan 

gewenst eindresultaat. een villa waar alleen 

het beste goed genoeg was en waar dromen 

werkelijkheid zijn geworden. “mooi om te 

zien was dat de opdrachtgevers zeer nauw 

betrokken waren bij de bouw van de woning. 

elke dag waren ze aanwezig om de bouw te 

volgen en te begeleiden.”

Woonbeleving
 “de routing en de woonbeleving in de villa is 
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alleen contact met de straat mogelijk maakt 

vanuit de woonkamer maar ook zicht geeft 

op de slaapkamer en vice versa vanuit de 

slaapkamer uitzicht biedt richting het water”, 

aldus stijnen, die alle betrokken partijen, 

maar zeker bouwbedrijf valkenburg prijst. 

Het bouwbedrijf had de algehele coördinatie 

over het bouwteam. Hij vervolgt: “aan de 

patio ligt de masterbedroom met een eigen 

walkthrough closet en ruime badkamer. op 

de begane grond bevinden zich verder twee 

werkkamers en een tweede slaapkamer met 

eigen badkamer. de opdrachtgevers wensen 

de rest van hun leven van deze woning 

te genieten, dus deze tweede slaapkamer 

en badkamer kunnen op termijn dienen 

als een privé-verblijf voor een inwonende 

zorgverlener. in het souterrain, bereikbaar 

met de huislift of via de open trap in de 

centrale hal, zijn nog twee slaapkamers 

gelegen. daarnaast biedt het souterrain 

ruimte aan de wellnessruimte met zwembad, 

jacuzzi, sauna en sanitaire ruimten.”

gastenverblijf
aan het begin van de uitvoering is 

besloten om het naastgelegen perceel 

aan te kopen waarop het gastenverblijf is 

gebouwd. voordeel was dat ook voor de 

toekomst de privacy in zijtuin van de villa 

werd gewaarborgd. daarnaast heeft het 

gastenverblijf een dubbele garage en boothuis 

gekregen omdat dit niet paste binnen het 

maximaal te bouwen volume van de villa. 

gebaseerd op het verbinden van binnen en 

buiten en het landschap integraal onderdeel 

te maken van de dagelijks leven aan het 

water dat telkens anders is. door het vele glas 

en de open lay-out wordt het water onderdeel 

van het leven in huis. bij binnenkomst in de 

ruime centrale hal wordt dit direct duidelijk 

door de weidse beleving richting de plas. 

aan de zuidzijde liggen de belangrijkste 

woonvertrekken zoals de woonkamer, de 

eetkamer en de keuken die met grote 

minimalistische raampartijen het dialoog 

aangaan met het landschap. belangrijk in het 

spel van uitzicht en privacy is zeker ook de 

uitgekiende patio met driezijdig glas die niet 
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het interieur is volleDig in 
harmonie met De villa en Past 
Perfect bij De minimalistische 
esthetiek Die De 
oPDrachtgevers nastreefDen
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de hoekverdraaiing van het gastenverblijf 

speelt in op de bestaande bebouwing en 

maakt de zijtuin van de villa aan de straatzijde 

meer besloten en opener naar het water. de 

indeling van het gastenverblijf volgt primair 

het concept van de villa waarbij ook hier de 

relatie met het water een hoofdrol speelt.

topmerken en vakmensen
Het interieur is volledig in harmonie met de 

villa en past perfect bij de minimalistische 

esthetiek die de opdrachtgevers nastreefden. 

strak en puur design gecombineerd met 

zeer hoogwaardige materialen. lab32 

architecten had de supervisie bij het inrichten 

van deze vaste villa en kwam samen met 

enkele topbedrijven en ervaren vakmensen 

uit de luxe woonwereld tot dit prachtige 

geheel. zo tekende boley voor de fonkelende 

openhaard en is de maatwerkkeuken van 

bulthaup. “daarnaast hebben wij als bureau, 

naast mijzelf was ook projectmanager clark 

teensma zeer betrokken bij dit immense 

project, samengewerkt met interieurarchitect 

Jos van zijl. Hij ontwierp de badkamers, 

waarbij hij zijn eigen sanitairlijn heeft 

gebruikt. daarnaast verzorgde Jos de 

tegelwerken en glazen wandbekledingen, 

de binnendeuren van rimadesio en diverse 

interieurinrichtingen. zijn stijl past erg bij 

onze strakke woningen en hij staat garant 

voor kwaliteit. Het verlichtingsplan is naar 

eigen ontwerp van ons bureau waarbij 

vooral veel aandacht is besteedt aan de 

integratie van alle bijkomende onderdelen 

in het plafond zoals speakers, luchtspleten, 

exclusief wonen
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“strak, wit en minimalistisch.
Duurzaam, levenslooPbestenDig 
en state of the art”
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Lab32, architecten
www.lab32architecten.nl

BOLeY Openhaarden
www.boley.nl 

ZwemBad 
amBiance
www.ambiance.nu  
 

De volgende partijen hebben 
meegewerkt aan dit project: 

exclusief wonen

www.lab32architecten.nl

verwachtingen. ook vanaf de passerende 

bootjes zien ze veel opgestoken duimpjes als 

blijk van waardering voor hun woning”, sluit 

de aimabele stijnen af, terwijl hij nog eenmaal 

enkele foto’s van de prachtige woning in zich 

opneemt. “wat ik voel als ik de woning zie? 

een gevoel van trots. kippenvel”, aldus de 

ervaren architect. een villa om verliefd op te 

worden. een kunstwerk op maat.   

signaleringen en dergelijke. de gekozen 

armaturen zijn voornamelijk van het merk 

deltalight.” dankzij de toegepaste domotica 

kunnen alle systemen en installaties bediend 

worden. via centrale touchscreens en 

afzonderlijke bedieningselementen in de 

ruimten of via mobiele apparaten kunnen 

alle systemen in het huis en op afstand 

bediend worden. de villa is voorzien van een 

warmtepomp met aardwarmte in combinatie 

met een cv-systeem en een luchtbehandeling 

met warmteterugwinning. de duurzame 

warmte via vloerverwarming zorgt voor een 

aangenaam binnenklimaat in de winter en 

koeling in de zomer en is in elke kamer 

afzonderlijk te reguleren.

Duimpjes
“de opdrachtgevers wonen nu dik een jaar 

in deze woning. zij geven aan dat het echt 

hun droomwoning is geworden. geheel naar 

hun wens gemaakt en passend bij de hoge 


