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In het zuiden van Portugal, in de Algarve, wordt de 

overgangszone tussen de kust en het lege achterland 

gekenmerkt door een oplopend glooiend landschap waarin 

de oude agrarische structuren van wijn- en boomgaarden 

nog duidelijk herkenbaar zijn. Op een van deze terreinen 

met een oude citrus- en olijfboomgaard wordt voor 

een Nederlandse opdrachtgever een vakantiewoning 

ontworpen. Het huis wordt georganiseerd rond de beleving 

van het buiten leven, de zon, het fantastische uitzicht op 

de oceaan en het samenzijn en ontvangen van vrienden en 

familie.

De woning wordt op het hoogste punt van het terrein 

gesitueerd en is opgebouwd uit verschillende volumes 

met elk een eigen functie onder een geknikt dakvlak: een 

woonhuis, een zwembad en een gastenverblijf. 

Vergezichten

3D impressie

zicht op het gastenverblijf

ligging van de villa in het landschap

zicht op de villa vanuit de akker

De volumes en daken zijn verschoven ten opzichte van elkaar 

en volgen stapsgewijs de hoogtelijnen van het terrein. De 

woning is gebouwd met authentieke Portugese materialen en 

bouwtechnieken welke op een moderne manier zijn ingezet. 

Door de verschillende dakvlakken, de materialen en de kleuren 

gaat de woning van verre op in het landschap. 

Als je de woning echter benadert via de lange oprit die door 

de boomgaard slingert, oogt het gebouw rijzig en gesloten. 

De wit gepleisterde muur vormt de bescherming tegen de 

hoger gelegen buren en de koude winterwinden. Achter deze 

beschermende muur opent het huis zich op de zon en het 

landschap. Een stevige houten constructie draagt het dakvlak 

dat net boven de stenen muur zweeft. Hierdoor valt er op elk 

moment van de dag getemperd zonlicht binnen. Doordat de 

woonruimtes begrensd worden door grote glazen vlakken en het 

dak ver uitkraagt, verloopt de overgang van binnen naar buiten 

heel geleidelijk.

Intern zijn de woning en het gastenverblijf met elkaar verbonden 

door een lange luie trap die langs het zwembad loopt. Het 

zwembad met de opengewerkte dakconstructie en  de ruime 

terrassen heeft een centrale plek in de woning gekregen, vormt 

de verbinding tussen alle functies.

Het leven in dit zonnige land speelt zich af onder de 

bescherming van het dak en rond het zwembad en de terrassen. 

Deze zijn zo georganiseerd dat er gedurende de dag en de 

verschillende  jaargetijden altijd plekken zijn die beschutting 

bieden voor de zon en de wind. Maar altijd is er het uitzicht over 

de boomgaard en de blik op de zee. Een huis om te gast te zijn.



Ligging in het landschap met de watertoren op de achtergrond.

Het zwembad.
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Begane grond

01   hal
02   keuken
03   hoofdslaapkamer
04   overdekt terras
05   woonkamer
06   studeerkamer
07   zwembad
08   douche
09   zonneterras
10   gastenverblijf



Toegangsweg naar de entree en de lager gelegen garage.



Compositie van daken.



Halfoverdekte terras met toegang tot het gastenverblijf.



Luie trap die de verbinding vormt tussen het huis en het gastenverblijf.



Luie trap vanuit de woonkamer naar het gastenverblijf.



Buitendouche en trap naar het terras en zwembad.



Woonkamer met zicht op de oceaan.



Woonkamer, terras en zwembad.



Terras aan achterzijde. Spatrand op pleisterwerk gemaakt van lokaal natuursteen.



Besloten hoofdentree. Uitzichtpunt en verankering van de compositie.



Compositie van daken en volumes volgt de heuvel.



Zwembad onder de halftransparante overkapping.




