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131        Vakantiehuis /  Holiday home      Algarve      Portugal



Vakantiewoning in de Algarve

In het zuiden van Portugal, 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 

ontvangen en samenzijn van vrienden en familie. 

De woning is op het hoogste punt van het terrein 

gesitueerd en opgebouwd uit verschillende volumes 

met een eigen functie onder een geknikt dakvlak: een 

woonhuis, een zwembad en een gastenverblijf. 

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 die op een 

moderne manier zijn ingezet. Door de verschillende 

dakvlakken, de materialen en de kleuren verweeft 

de woning zich met het landschap. Het oogt rijzig en 

introvert bij aankomst via de lange slingerende oprit 

door de boomgaard. Een wit gepleisterde muur geeft 

bescherming tegen de koude winterwinden en zorgt voor 

privacy naar hoger gelegen buren toe. 
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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. Omdat 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. Met de opengewerkte 

dakconstructie en de ruimte terrassen heeft het 

zwembad een centrale plek in de woning gekregen en 

vormt het de verbinding tussen alle functies.

Het leven in dit zonnige land speelt zich af onder de 

bescherming van het dak, rond het zwembad en de 

terrassen. Deze zijn zo georganiseerd dat er gedurende 

de dag en de verschillende jaargetijden doorlopend 

plekken zijn die beschutting bieden voor zon en wind. 

Altijd is er het uitzicht over de boomgaard en de blik op 

de zee. Een huis om te gast te zijn.

Holiday house in the Algarve

In the south of Portugal, in the region Algarve, a sloping 

landscape with historical agricultural structures with 

vineyards and orchards form the intermediary between 

the coastline and the uninhabited inland. A holiday 

home for a Dutch principal has been designed on one of 

these typical plots with an old citrus- and olive orchard. 

The organization of this house revolves around the life 

outdoors, the sun, the fantastic view over the ocean and 

the gathering of family and friends. 

The house is situated at  the highest point of the plot. It 

consists of three different volumes each with a kinked 

roof and a specific function: a living area,  the swimming 

pool and a guest house. 



The different volumes and roof surfaces are slightly 

shifted  thus following the slope of the site. The residence 

is built with authentic Portuguese materials and 

techniques, used in a modern way. Due to the different 

angles of the roofs,  the materials and it’s colors, the 

building merges into its surroundings. On  approaching 

the house by the long dangling driveway through the 

orchard, the building looks tall and introvert. The white 

stucco wall protects its guests from cold winter winds and 

provides privacy towards the higher situated neighbors. 

Behind this protective wall the building opens itself 

towards the sun and the surrounding nature. A firm 

wooden structure bears the various roofs. The roofs 

are lifted slightly above the walls thus letting tempered 

sunlight enter the house at every second of the day.  

Large overhangs and big glass facades make the 

transition between interior and exterior subtle and hardly 

visible.  The living area and guesthouse are connected 

by a long lazy stair descending along the swimming 

pool. The swimming pool with its open roof structure 

and spacious terraces is the central point in the building, 

connecting all different functions and spaces. 

The life in this southern country takes place around the 

swimming pool and the terraces. The terraces are placed 

in such a way that during the day you can always find 

shade and be protected for the winds. But always there 

is this great view over the historical orchard and a bright 

look at the ocean. A house with a warm welcome.

1     hall
2     kitchen
3     master bedroom
4     semi-coverd terrace
5     living room
6     study
7     swimmingpool
8     shower
9     sun terrace
10  guesthouse
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ligging in het landschap met de watertoren op de achtergrond
location in the landscape with the watertower in the backgrond

plattegrond 
plan



uitkijktoren en ankerpunt van de residentie
watchtower and anchorpoint of the residence

introverte entree
introvert entrance



terras aan de achterzijde met spatrand op het pleisterwerk gemaakt van lokaal natuursteen
terrace on the back side with a plinth of local natural stone on the plaster



het terras
the terrace



de woonkamer, het zwembad en het terras
the living, the swimming pool and the terrace



zicht op de oceaan vanuit de woonkamer
view on the ocean from the living room



van het woonhuis naar het gastenverblijf, met elkaar verbonden door een lange luie trap die langs het zwembad loopt
from the living area to the guest house, connected by a long shallow staircase descending along the swimming pool



de lange luie trap die langs het zwembad loopt
the long shallow staircase descending along the swimming pool



het zwembad
the swimming pool



het zwembad en terras in de avond
the swimming pool and terrace in the evening



het zwembad en terras overdag
the swimming pool and terrace in daytime



zicht op het gastenverblijf
view on the guest house



compositie van daken en volumes volgt de heuvel
composition of roofs and volumes follows the hill
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