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Bosvilla

Op een mooi open kavel tegen de bosrand, aan het 

einde van een smalle weg , staat deze nieuwe bosvilla. 

Het bestaat uit twee onderdelen; een L-vormige basis 

met daarop een dwars gepositioneerd volume. De 

L-vormige basis aan de openbare weg is gesloten 

herbergt de belangrijkste woonfuncties. Over deze basis 

ligt een houten volume waarin zich de slaapruimtes 

bevinden. Door dit omgevallen volume dat balanceert 

op de onderbouw en daar ver overheen kraagt, worden 

beschutte plekken rondom het huis gevormd. De grillig 

gevormde bakstenen van de buitenwand versterken het 

introverte karakter. Eenmaal binnen ontvouwt de woning 

zich en baadt in het licht. 

Aan de achterzijde van de woning vormt het overstek 

een plafond voor het terras, het zorgt voor schaduw en 

kadert het terras in. Deze ruimte, een plek tussen binnen 

en buiten, is een continuüm van het interieur. De gekozen 

materialen ondersteunen dit concept. 

Een lange donkere steen, als een plak klei, vormt 

een verwijzing naar de donkere aarde. De stenen zijn 

stootvoegloos door één metselaar verwerkt. Het houten 

volume is geheel bekleed - inclusief het geknikte dakvlak 

en het plafond - met een open houten latten systeem van 

Louro Preto, een FSC gekeurd tropische hardhout soort.

Naast het specifieke metselwerk en het onbehandelde 

hout vormt in het werk gestort schoon beton het 

belangrijkste materiaal van het gebouw. Het beton is 

de verbeelding van het moderne huis in de aarden wal. 

Specifieke elementen, zoals de aanduiding van het 

huisnummer en de binnenhaard, zijn tevems in beton 

vormgegeven.

De scherpe detaillering, waarbij het materiaal zonder 

overgang oplost in de lucht, draagt bij aan de abstracte 

verschijningsvorm terwijl de materiaalkeuze zorg 

draagt voor een langzame zichtbare veroudering van 

de gevels. Het gebouw krijgt een subtiele patina en 

wordt onderdeel van de plek waarbij de tijd kan worden 

afgelezen.

Zoals de wandelaar bij een hevige regenbui beschutting 

zoekt onder een omgewaaide boom, zo vinden de 

bewoners bescherming in dit huis.
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situatie
situation

Villa in the Forest

The house, situated on a beautiful open lot at the edge of 

the forest, consists of two different volumes: an L-shaped 

base on which an oblong volume balances. Together they 

form a sculpture which resembles a fallen tree on a pile 

of earth.

The more public functions of the house are situated in 

the L-shaped base. The outside walls of the L-shaped 

base which face the public road look unapproachable  

and secretive. The wall is made with long, dark, robust 

bricks which resemble  a slab of clay, thus referring to 

the image of an rampart. The stones have been laid by 

a single mason and have been put closely together thus 

emphasizing the horizontal lines.

Once inside the house the rooms are open and light. The 

living space is connected with the terrace, the garden 

and the forest and a flood of light is entering the house. 

The garden  facade of the house is formed by a concrete 

structure, the imagination of modern living within the 

rampart. The concrete is also used for specific elements, 

such as the indication of the address and the fireplace . 

On this firm basement a timber volume is placed in which 

the more private rooms such as bed- and bathrooms are 

situated.  The wooden volume resembles a fallen tree, 

balancing on the firm base. The steel structure of this 

volume has been clad with wooden boards. Not just the 

edgy walls but also the angled shaped roof and ceiling 

are covered with these boards out of Louro Preto, an FSC 

certified tropical hardwood.

The  wooden volume protrudes far beyond the firm 

base forming sheltered places around the house. On 

one side the jutting timber volume is firmly anchored 

to the ground with a glass volume. Angled and sturdy 

steel columns protect the glass. Some of these columns 

serve as tie rods for the column-free cantilever on the 

other side. On the back of the house, the garden side, 

the wooden volume forms a seven meter wide overhang. 

This overhang forms a ceiling for the terrace, provides 

shade and frames the terrace. This spacious terrace is 

a continuum of the interior, a space between in- and 

outside.



zicht vanuit de tuin
view from the garden
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ground floor

eerste verdieping
first floor
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1 entrance
2 living
3 kitchen
4 study
5 terrace
6 storage
7 bedroom
8 technical room
9 bathroom

houten dak constructie 
wooden roof construction
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houten gekantelde volume
transversily positioned wooden volume



terras in de avond
terrace in the evening



vanuit de tuin is de sculpturale kwaliteit goed zichtbaar
the sculptural quality is visible from the garden+



de gesloten zijde geeft privacy (PK)
the closed view gives privacy



maximale overgang van binnen naar buiten
maximum transition from the inside out



het houten volume ligt robuust over de bastenen basisvolume(PK)
the wooden volume is lying robust on the brick base volume



moderne betonnen structuur ontmoet de basteenmuur
modern concrete structure meets the brick wall



binnen en buiten gaan in elkaar over
both inside and outside merge 



gekozen materialen ondersteunen het concept (PK)
chosen materials support the concept

het lichte en ruime interieur
the light and spacious interior 



sculpturaal uitzicht van binnen naar buiten
sculptural view from the inside out



interieur
interior



privezijde van de villa in de avond
private side of the villa in the evening
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