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ruwe muren zijn stootvoegloos en ongevoegd gemetseld in  dunne stenen , met 

een lengte tot één meter . De kleurnuances in de mix van stenen, beige, oranje en 

groen op een donkere scherf, zijn bepaald met  de schors van dennenbomen in 

de hand. Accenten in de  gevelvlakken zijn opgebouwd uit verticale houten delen 

met wisselende breedtes en kleuren. Ze nemen de lijnen van het achterliggende 

bos over. De kozijnen, indien niet weggedetailleerd, zijn voorzien van een coating 

die de kleur van de omgeving overneemt. Tenslotte zijn alle beeldverstorende 

bouwkundige oplossingen als dilataties, daktrimmen en waterslagen weggelaten, 

waardoor het gebouw een grote vanzelfsprekendheid krijgt. Al deze onderdelen 

werken mee om de villa onlosmakelijk met de plek te verbinden.

In het interieur zet dit idee zich voort. De vloeren, in dezelfde kleur beton, zijn 

op verschillende manieren afgewerkt, van ruw geschuurd tot hoog gepolijst, 

afhankelijk van het karakter van de ruimte. Het speciale metselwerk vormt naast 

de vele kunstwerken in het huis een schilderij op zich. Door het vele glas wordt het 

omliggende bos een onderdeel van het leven in het huis. 

Op enkele plaatsen wordt binnen en buiten letterlijk met elkaar verbonden. Zo 

loopt de ruwe betonverharding van de hof door rond het zwembad en heeft Piet 

Hein Eek in de werkkamer een boekenkast gebouwd van gerooide berken-

stammetjes en glasplaten. Diezelfde berkenbomen bepalen de sfeer in het gebied  

tussen de villa en de straat in de door Bureau OSLO ontworpen tuin. De tuin vloeit 

voort uit de opzet en materialisering van de villa, gecultiveerd op de binnenhof met 

verbindende uitlopers het bestaande bos in.

Een gezamenlijke  zoektocht van architect en opdrachtgever naar de juiste mix 

van herkenbaarheid, vanzelfsprekendheid en verrassing heeft geleid tot deze 

unieke woning. Door het samenbrengen van een krachtig beeld en het benutten 

van de kwaliteiten van de locatie is een huis ontstaan dat de bewoners op het lijf 

geschreven is.

eerste schets met woning gesitueerd in de verschillende natuursferen.

Duinvilla

Een groot kavel in een dennenbos met een hoogteverschil van 6 meter is een 

unicum in Nederland. De  opdrachtgevers beseffen dat en vragen ons een echt 

‘woon’huis te ontwerpen wat de eigenheid  van het kavel optimaal uitbuit. Ze 

dragen als referentie ook drie iconen aan, elk met zijn eigen kwaliteiten. De land-

schappelijke vanzelfsprekendheid van F.L. Wright, de openheid van Mies van der 

Rohe en het tactiele materiaalgebruik van Zumthor. Met een gevoel van noodzake-

lijke bescheidenheid  hebben we deze opdracht aanvaard.

Het kavel bestaat uit 3 gedeeltes, een dichte strook begroeiing aan de straat met 

daarachter een grote open ruimte waar gebouwd mag worden. Het grootste 

gedeelte bestaat uit  een open dennenbos , kenmerkend voor dit gebied. Aan de 

noordzijde van het kavel bevindt zich een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug, wat 

een hoogteverschil van 6 meter op het kavel oplevert. 

Deze driedeling van het kavel volgen we strikt. De verschillende onderdelen van de 

villa worden gesitueerd tegen deze noord- en oostrand van de open plek, in en op 

het duin. Met de garage en  lange tuinmuren wordt een gecultiveerde hof omslo-

ten, de enige plek op het kavel waar de mens de overhand heeft op de natuur.  

De belangrijkste woonruimtes van het huis, woonkamer en woonkeuken, overdekt 

terras, hoofdslaapkamer, bibliotheek en werkkamer bevinden zich op de verdie-

ping, wat een optimale beleving van het bos garandeert. Toch loop je door de 

ligging op het duin zo het bos in.  

In het duin en op het niveau van de hof bevinden zich de gastenkamers en het bin-

nenzwembad. Het zwembad is aan 3 zijden voorzien van grote glazen schuifwan-

den. Hierdoor behoud je in de winter het contact met de natuur en verandert het in 

warme periodes met een druk op de knop in een buitenbad. De verbinding tussen 

de verdiepingen wordt gemaakt op twee plaatsen:  een gesloten kern met daarin 

een lift, trappen en vuile voeten entree, daarnaast de hoofdentree, die met zijn 

dubbele verdiepingshoogte plaats biedt aan grote kunstwerken en theatervoor-

stellingen en voorzien is van een spiraalvormige trap.

Naast duidelijke verwijzingen naar de iconen die als inspiratie voor het plan gelden, 

is de verbondenheid met de locatie de belangrijkste basis voor de beeldvorming 

van de villa. De kleur van het toegepaste beton is rechtstreeks afgeleid van het 

zand van de duinen. Al het beton is naadloos in één stuk in het werk gestort.  De 



Het hoge duin is via het grote terras aan de achterzijde van de villa bereikbaar.



Entree van de duinvilla via de gecultiveerde hof.

Doorsnede over de entreehal



Begane grond
1. entree / galerie
2. gastenverblijf
3. waterspiegel
4. wasruimte 
5. sauna
6. zwembad
7. achterom en garderobe
8. lift 
9. garage

12 2 2

6

5

4

8

9

7  

Begane grond

3



Eerste verdieping
10. bibliotheek
11. werkkamer
12. duin op het terras
13. hoofdslaapkamer
14. woonkamer
15. leestafel
16. buitenkamer
17. lift 
18. woonkeuken
19. dakterras
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Eerste verdieping



Voorzijde woning maart 2014

Vanuit het bos zicht op de villa. De betonvloeren en de naadloos, doorlopende in het werk gestorte betonbanden hebben de kleur van het duinzand. 



Vanuit het zwembad is er een direct contact met buiten. De gesloten kern loopt door in het bad.



Betonnen trap langs de gesloten kern naar de verdieping.

De grote glazen schuifwanden worden bij mooi weer open gezet zodat je buiten kunt zwemmen.



De waterspiegel en vijver zorgen voor privacy van de gastenkamers en fungeren tevens als noodoverstort.



Voorhof in de avondschemering.



De entreehal met de sculpturale trap. De hal wordt niet alleen gebruikt als galerie maar ook voor (muziek)voorstellingen.



Trap tussen de woonverdieping en de werkruimte.  

Vanuit de woonverdieping zicht op de werkruimte en de bibliotheek.



De bibliotheek gemaakt door Piet Hein Eek, een lange kast gemaakt uit glasplaten ingeklemd tussen berkenstammen Ook de kastjes zijn gemaakt uit berkenstammen.



Vanuit het rondlopende terras op de woonverdieping is er zicht op het duin dat het terras van de werkruimte opkruipt.



Vanuit het terras naast de keuken een prachtig uitzicht op het bos.

De leestafel in de woonruimte, rondom licht, uitzicht op het bos.



Komend vanuit de gesloten kern geven grote glazen puien je een buitengevoel.

Intieme woonkamer. Open lattenschermen kunnen het directe zonlicht filteren.



Achterzijde van de duinvilla in de avondschemering.



De onderdoorgang verbindt de gecultiveerde voorhof met het bos achter de duinvilla.




