
LA Architecten | Ruime villa met 
open zichtlijnen 
De bewoners woonden in een 320 jaar oude boerderij met een indrukwekkende 
schuurwoning op dezelfde kavel. Nadat de kinderen uit huis waren, stelden ze elkaar 
regelmatig de vraag of het nog steeds leuk wonen zou zijn zodra ze de 80 zouden 
passeren. Daarop besloten zij dat het tijd werd voor iets anders. Iets nieuws. Met de 
schuurwoning in het achterhoofd namen ze LA | Architecten Ingenieurs in de arm. Het 
werd een intensief en zeer vruchtbaar proces, dat leidde tot een prachtig eindresultaat 
en zeer tevreden gebruikers. 
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Exterieur | Open zichtlijnen
Tijdens de eerste ontwerpsessie was het meteen duidelijk: het 
moest een woning worden die, op basis van de richtlijnen wat 
verder naar achteren op het kavel gerealiseerd moest worden, 
én die gericht is op haar omgeving. In de architectuur van de 
woning is daarvoor de geknikte vorm van de rooilijn over-
genomen, waardoor duidelijke zichtlijnen naar de aangrenzende 
landerijen toe zijn gecreëerd. Deze zichtlijnen worden begeleid 
door bomen en de tuinarchitectuur. Daarnaast kent de archi-
tectuur van de woning aan die zijde veel  glas voor een 
 optimale binnen-buitenbeleving. 



LA Architecten

Living | Bijzonder wandmeubel
Eenmaal aangekomen in de living, ontworpen door Doret 
Schulkes Interieurarchitecten, valt direct de rust op. De 
combinatie van het kleur- en materiaalgebruik vormt een 
sereen geheel. Het zwevend ‘meubel’ als wand waarin de tv 
en speakers zijn geïntegreerd loopt door in de trapruimte en 
oogt als één element binnen de rest van de massa. In zowel 
de living als de werkruimte komen de wensen van de man 
des huizes terug. Zijn werkkamer kijkt uit op de voorzijde 
van het erf en staat in verbinding met de rest van de ruimtes 
maar is gevoelsmatig afgescheiden ten behoeve van de 
concentratie. Daarnaast is de living uitgerust met een heerlijke 
bank en allerlei technische snufjes voor een echt bioscoop-
gevoel. Alle technische hoogstandjes zijn netjes weggewerkt 
en vallen nauwelijks op. Hetzelfde geldt voor de lift, die 
 bereikbaar is via een paneeldeur die opgaat in de wand.
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‘‘De living vormt een sereen geheel door 
de combinatie van kleur- en materiaalgebruik’’
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Keuken | Gemak en comfort
De woning moest de bewoners zo min mogelijk onderhoud en 
zo veel mogelijk gemak en comfort bezorgen. Door toepassing 
van het domotica-systeem hebben zij alles wat betreft het 
 regelen van dat comfort binnen handbereik, zoals alle installaties, 
de muziek en bijvoorbeeld het afdekscherm van het zwem-
bad. Daarmee worden ze ontzien van allerlei verschillende 
 bedieningspanelen voor ieder ander aspect. Het akoestische 
plafond is perfect afgewerkt en geeft een natuurlijke soort 
rust. Het heeft de bewoners ervan ontzien om andere toepas-
singen aan te brengen voor een goede akoestiek. 

De keuken is de plek waar de bewoners de meeste tijd door-
brengen.  Geheel begrijpelijk, want het is een prachtige, rusti-
ge ruimte waarin je heerlijk kunt wegdromen in de zichtlijnen 
naar de rest van de woning, de eigen tuin en de aangrenzende 
SHUKLYPQLU�[VL��+L�UHHKSVaL�NPL[]SVLY�NLLM[�LLU�Z[VLY�LќLJ[�HHU�
de  keuken en is voorzien van zorgvuldig geïntegreerde vloer-
verwarming, zodat dit ook met koudere buitentemperaturen 
een zeer aangename plek blijft. 

‘‘De naadloze gietvloer is voorzien 
van zorgvuldig geïntegreerde 
vloerverwarming’’
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aan de nok open is gebroken heb je vanuit het bed en de losstaande badkuip een 
levend schilderij om in weg te turen. Zowel zonsopgang als zonsondergang is 
vanuit diezelfde ruimte te bewonderen. De hoogte van de ruimte wordt geaccen-
tueerd door de grote lamp met aangenaam licht en de meterslange gordijnen 
waarmee de slaapkamer af te sluiten is van de buitenwereld. De veelal zwarte 
badkamer wordt doorbroken door het felle kleurgebruik van de kleedruimte. Het 
beige behang waar een glinstering in verwerkt is geeft een speels contrast aan 
deze ruimte. De ruimtes in de woning zijn zorgvuldig ontworpen door Doret 
 Schulkes Interieurarchitecten.

Bovenverdieping | Twee gevoelsmatige gedeeltes
De robuuste trap leidt naar de bovenverdieping. Direct na het 
bereiken van deze verdieping is er het zicht op de living en een 
gedeelte van de tuin door het gebruik van de vide en dakvensters. 
De bovenverdieping bestaat gevoelsmatig uit twee gedeeltes: 
de gang grenzend aan de opening van de vide waar zich twee 
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het andere gedeelte staat ontspanning centraal voor de bewoners 
in de aangelegde sauna, slaap-, kleed- en badkamer.

Slaap- en badkamer | Levend schilderij
Wanneer je de slaap- met gecombineerde badkamer binnen-
stapt, beleef je dezelfde open sfeer als in de rest van de woning. 
De ruimte straalt veel rust uit en staat door de ramen die tot de 
nok reiken in direct contact met de tuin. Doordat de ruimte tot 

‘‘Wanneer je de slaap- en tevens badkamer 
binnenstapt waan je je door het weidse 
uitzicht in een levend schilderij
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Tuin | Tot rust komen in eigen tuin
Als kers op de taart is daar ook nog de tuin. In de gehele tuin zijn boomgroepen, 
dichte beplanting, heestervakken, open plekken met grassen en vaste beplanting 
en gazons te zien die elkaar afwisselen. De dichte beplanting heeft een afscher-
mende functie, maar geeft ook intimiteit en geborgenheid. Vanuit de woonkamer 
is een meer open geheel te zien met weidse doorzichten. Op warme dagen 
kunnen de bewoners een duik nemen in hun door zonnecellen verwarmde 
zwembad. Het poolhouse is, net als accenten van de woning, voorzien van  
�LPRLUOV\[LU�NL]LSILRSLKPUN�KPL�LLU�IPQaVUKLY�LќLJ[�NL]LU�HHU�OL[�NLOLLS�



LA Architecten

‘‘De architectuur van de woning wordt gekenmerkt 
door veel glas voor een optimale binnen-buitenbeleving’’
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Architect
LA Architecten Ingenieurs, Veghel
www.la-architecten.nl 

Interieurarchitect
Doret Schulkes, Asten
www.doretschulkes.nl

Tuinarchitect
Carla Rovers, Wanroij
www.carlarovers.nl 

Aannemer
Bouwbedrijf Willem Verbakel, Erp
www.bouwbedrijfwillemverbakel.nl 

Buitenlamellen
Livium, Hengelo
www.livium.nl 

Gietvloer
Solo gietvloeren, Albergen
www.sologietvloeren.nl 

Interieurbouw 
Van Lankveld, Gemert
www.van-lankveld.nl 

Badkamer (AGAPE) en keuken (ARCLINEA)
Van Boven Exclusieve Keukens en Badkamer, 
Sint-Michielsgestel
www.vanboven.nl  

Keukenapparatuur & wijnklimaatkast
Gaggenau (BSH), Hoofddorp
www.gaggenau.nl 

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk
www.quooker.nl 

Kozijnloze binnendeur en inlooplift
Xinnix Door Systems, Harelbeke (België) 
www.xinnixdoorsystems.be 

Ingebouwde plinten
Bminus, Kortrijk (België) 
www.bminus.com 

Beeld en Geluid
Audio TV Centrum, Eindhoven
www.audiotvcentrum.nl 

Parketvloeren
De Paal Parket, Schijndel
www.depaalparket.nl l

Elektra, installatie verlichting & domotica
Hendriks Installatietechniek, Gemert
www.hendriksinstallatietechniek.nl 

Verlichting
Hoogspoor Design Light, Tilburg
www.hoogspoor.nl 

Stalen binnendeur
Preferro, woonplaats
www.preferro.nl 

Designmeubels 
Novalis.O, Oisterwijk
www.novaliso.nl 
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Inbouw Terrasheaters
Heatstrip, Haaksbergen
www.theoldcom.eu 

Poort
Spier Poortautomatiseringen, Gemert
www.spierpoortautomatiseringen.nl 

Tuinmeubels (DEDON & ROYAL BOTANIA)
Van Valderen, Eersel
www.vanvalderen.nl 

Tuinverlichting
Bega Nederland, Geldermalsen
www.bega.com 

Aluninium kozijnen
Gruijters aluminium, Gemert
www.gruijtersaluminium.nl

Zwembad en sauna
Van Gemert Zwembaden en Sauna’s, Mill
www.vangemertzwembaden.nl 

Betontegels buiten
Schellevis Beton BV, Dussen
www.schellevis.nl 

Raamdecoratie (gordijnen, 
jaloezieën SUNWAY, horren UNILUX 
en vloerkleed LIMITED EDITION)
Beumers ateliers, Erp
www.beumersateliers.nl 


