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Duinvilla

Gesitueerd in de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug, 

een voor Nederland bijzonder gebied, ligt de duinvilla op 

een kavel dat gekenmerkt wordt door drie verschillende 

natuursferen: een dicht begroeide zone aan de straat, 

een grote groene open ruimte en een open dennenbos 

op het achterterrein. Een prachtige hoge stuifduin 

komt aan de noordzijde van het kavel het terrein op 

waardoor er sprake is van een groot hoogteverschil. De 

verbondenheid met de natuur heeft het uiterlijk van de 

woning bepaald. 

Door de opdrachtgevers worden een aantal specifieke 

wensen voorgelegd: een modern fijn leefhuis met veel 

ruimte, lange wanden om hun kunstcollectie te tonen en 

het huis moet zo optimaal mogelijk de kwaliteiten van 

de natuurlijke omgeving gebruiken. Het belangrijkste 

uitgangspunt voor de uiteindelijke materiaalkeuze is hun 

afkeer voor naden. 

De woning wordt gesitueerd op de open middenruimte, 

beschermd door de groenstrook en zicht op het 

dennenbos. De L-vorm van de woning wordt met de 

rug het duin ingeschoven en omarmd een gecultiveerd 

binnenhof. Hier bevinden zich de toegang tot de woning, 

de logeerkamers en het inpandige zwembad. De eerste 

verdieping, met de woon- en werkruimtes, ligt op de 

top van het duin. Vanuit de woonruimtes is het terrein 

gemakkelijk bereikbaar terwijl ook optimaal wordt 

genoten van het uitzicht op de bomen. De woning is 

opgebouwd uit horizontale betonnen platen, verschoven 

ten opzichten van elkaar, zodat er ruimte ontstaat 

voor doorgangen en terrassen. De ruwe muren zijn 

stootvoegloos en ongevoegd gemetseld met speciale 

platte bakstenen variërend in lengte tot een meter. De 

kleurnuances in de mix van stenen zijn bepaald met de 

schors van de dennenbomen in de hand. Accenten in 

de gevelvlakken zijn opgebouwd uit verticale houten 

delen van wisselende breedten die de lijnen van het 

achterliggende bos overnemen. De bronskleurig 

geanodiseerd kozijnen nemen de kleur van de omgeving 

over. 

Ook in het beton is aansluiting met de natuur gezocht 

en is de kleur rechtstreeks afgeleid van het duinzand. 

De betonnen terreinverharding golft vanuit het hof de 

natuur in en is  doorgezet in het interieur waardoor de 

vloer van het zwembad, bij openzetting van de grote 

puien, doorloopt in de natuur. Hoogteverschillen en 

trappen zijn in eenzelfde beton uitgevoerd, binnen 

en buiten worden letterlijk verbonden. De vloer heeft 

hierbij verschillende bewerkingen gekregen: binnen 

hoog glanzend gepolijst, buiten grof geschuurd, en alle 

variaties daartussen. 

De wens van de opdrachtgever voor een naadloos 

gebouw heeft geleid tot een oplossing waarbij de 

betonnen banden als een doorlopende lijn in het 

werk zijn gestort. Om dilataties te voorkomen zijn de 
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betonbanden schuifbaar opgelegd op stalen nokken die 

op een achterconstructie zijn bevestigd. Om een nog 

eenduidiger beeld te krijgen zijn de banden na ontkisting 

licht gepolijst. Dilataties, daktrimmen en waterslagen zijn 

weggelaten waardoor het gebouw een heldere belijning 

heeft. 
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schema begane grond

schema eerste verdieping
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Voorzijde woning maart 2014

zicht op de villa vanuit het bos



boven de waterspiegel zweeft het terras van de gastenkamers (PK)



bookcase

glass sliding doors ensures an outdoor feeling

Bark of pine tree used for de�ning the brick colors

Dune sand color used for concrete slabs

Wooden laths re�ect the lines of the forest

Birch tree used as building material 

MATERIAL

FACADE

TRANSPARANCY

COLOR

TEXTURE

birch tree bookcase

forest wooden laths

outside inside

bark brickwork

dune sand concrete slabs

de materialen van de villa zijn geïnspireerd op de omringende natuur



entree van de duinvilla via het gecultiveerde hof

doorsnede over de entreehal
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1. entree / galerie
2. gastenverblijf
3. waterspiegel
4. wasruimte 
5. sauna
6. zwembad
7. achterom en garderobe
8. lift 
9. garage

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

eerste verdieping



het hoge duin is via  het riante terras aan de achterzijde van de villa bereikbaar



het lijnenspel van de betonnen banden, het horizontale metselwerk, het glas en de verticale red ceder planken (PK)



De banden zijn in het werk gestort. Het beton is met pigmenten op kleur 
gebrachten na het ontkisten licht geschuurd en geïmpregneerd. 
De banden lopen aaneengesloten rondom het gebouw. Er zijn geen 
dilataties gemaakt.

De rondom doorlopende betonnen band is schuifbaar 
opgelegd op stalen nokken, h.o.h. 3600 mm.

verticale doorsnede van het terras en de gevel



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



ook aan de achterzijde lijken de betonbanden, - platen en trap te zweven, slechts ondersteund door een minimale en lichte constructie



vanuit het zwembad is er direct contact met buiten, de gesloten bakstenen kern loopt door in het zwembad



de betonnen vloer loopt van binnen naar buiten, de grote glazen schuifwanden worden bij mooi weer open gezet

rond de gesloten kern loopt de betonnen trap naar de verdieping



de entreehal met de sculpturale trap wordt gebruikt als galerie en voor (muziek)voorstellingen



zicht op de werkruimte en de bibliotheek vanuit de woonverdieping, daglicht valt op de betonplaten 

zicht op de werkruimte en de bibliotheek vanaf de woonverdieping waar het daglicht door een smalle opening de hal in binnenkomt, de bibliotheekkast van glasplaten ingeklemd tussen berkenstammen is op maat gemaakt door Piet Hein Eek



in de woonkamer lopen binnen en buiten in elkaar over door de grote glazen puien en de doorlopende houten vloer



het avondlicht valt diep de woning binnen door de grote puien aan de voorzijde van de woonkeuken



het wonen is gesitueerd rond de losstaande liftschacht, de zijwand loopt visueel door en laat daglicht via het bovenglas naar binnen vloeien



de waterspiegel en vijver zorgen voor privacy van de gastenkamers en fungeren als noodoverstortbuffer voor het regenwater op de daken
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