Lucht, licht
& zicht

Geduld is een schone zaak. Letterlijk in dit geval, want de zaak
– deze boerderij 2.0 – werd daadwerkelijk een grotere schoonheid
doordat de realisatie zo lang duurde. Een sieraad voor het landschap,
dat trouwens ook bepaald geen lelijk eendje is.

De nieuwbouwvilla is modern, maar past tegelijkertijd perfect in het karakteristieke Gelderse landschap. De rieten kap en de zwarte houten schuur dragen
sterk aan het authentieke gevoel bij. Twee enorme lichtstraten in zowel de
voor- als achtergevel zorgen voor een sterke verbinding met buiten.
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Zwarte stalen kozijnen omlijsten het landschap als
een schilderij. Hoekbank Andersen is van Minotti,
erop kussens van Loods 5 Design. Fauteuil Husk (op
de voorgrond) van Patricia Urquiola en schommelstoel J.J. (bij het raam) van Antonio Citterio komen
uit de collectie van B&B Italia. Kleed Häggå van
Kasthall, vintage salontafel van Leolux. Kandelaars
en bijzettafel Tor van Montis (Loods 5 Design). De
twee lampen rechts komen uit de serie Muffin van
Brokis, poef met koeienhuid van Nibourg Interieurs.

EH I 58

De enorme glaspartijen laten het interieur baden in het licht. Een glazen brug
verbindt de overloop met de ouderslaapkamer. RECHTS De boemerangvormige
pilaren dragen de bovenverdieping. De keuken is van Bulthaup, plafondspots
Ultra Twin komen van Delta Light.
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Lange zichtlijnen en het vele glas zorgen
voor een ongekend gevoel van ruimte
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De haard bij de eethoek brandt bijna dagelijks. Hanglampen Caravaggio
zijn een ontwerp van Cecilie Manz voor Lightyears. De eethoek bestaat uit
tafel Base, bank Frame en stoelen Ease (met houten stervoet) van Arco.
Witte kuipstoel Husk van Patricia Urquiola voor B&B Italia. Aan de muur
hangen Dock Four Stylepads. RECHTS Op de gehele benedenverdieping
ligt eikenhouten visgraatparket. Chic detail: de wandkasten van Bulthaup
zijn gedeeltelijk verzonken in de muur. Op de achtergrond zwart metalen
wandkastje Deer van BEdesign.

‘De lange
voorbereiding
betaalt zich nu uit.
De routing klopt
als een bus, de
stopcontacten
zitten op de
juiste plek…
Alles is echt
precies goed’

Locatie, locatie, locatie. Deze aloude wijsheid over de waardebepalende factoren van een huis staat
onverminderd als een paal boven
water. Sommige mensen doen veel
om de ideale plek te bemachtigen.
José en Peter, de bewoners van dit
huis in Veessen, een rustiek Gelders
dorpje aan de rand van de Veluwe,
gingen zelfs zo ver om een vervallen boerderijtje te kopen – puur
vanwege de locatie. ‘Wij woonden
hier tien kilometer verderop,’ vertelt José aan de keukentafel. ‘We
hadden het enorm naar onze zin in
deze omgeving, maar we wilden
meer ruimte. Dit perceel sprak ons
meteen aan. De ruimte, de rust, de
uitzichten... Kijk, daar in de verte
ligt de dijk langs de IJssel. En nou ja! Daar komt
onze jongste zoon aan,’ wijst ze naar de jongen die
in de verte over de dijk rent en zich vijf minuten
later keurig voorstelt. ‘Schitterend toch, ik geniet
echt elke dag volop van dit uitzicht,’ glimlacht ze.

›

ARCHITECTENWEB LEEGGEPLUKT
Voordat het nieuwe huis er stond, stroomde er heel
wat water door de IJssel. ‘Het was een langdurig traject om te komen waar we nu zijn. Gelukkig wisten
wij dat van tevoren. We wilden het nieuwe huis verder van de weg bouwen en daarvoor was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat zou
sowieso twee jaar duren.’ José en Peter kochten de
boerderij in 2013; pas in maart van dit jaar konden
ze de nieuwe villa betrekken. ‘Die lange voorbereiding had ook zijn voordelen. We hebben overal heel
goed over kunnen nadenken. Er is in de loop der
tijd veel veranderd en dat betaalt zich nu uit. De
routing klopt als een bus, de stopcontacten zitten
op de juiste plek… Alles is echt precies goed.’
Via hun hovenier kwamen ze terecht bij Sec.architecten in Kampen, dat vervolgens het huis ontwierp
dat het paar voor ogen had. ‘Peter en ik hadden een
behoorlijk goed beeld van het huis. We wilden licht,
lucht en ruimte. Een huis met vides, veel glas in
muren en dak, stalen kozijnen en een glazen loopbrug op de eerste etage. We hebben heel Architectenweb leeggeplukt en alles net zolang naast elkaar
gelegd tot het helemaal naar onze zin was. De eerste schets van Sec was meteen in de roos. We hebben daarna alleen nog maar gefinetuned.’

SPEELS EFFECT
Bepalend voor zowel constructie als esthetiek zijn
de boemerangvormige spanten in de buitenmuren,
legt Peter uit. ‘Eigenlijk zijn het stalen kolommen,
maar ze zijn betimmerd met eikenhout. Ze ondersteunen niet alleen het dak, ze dragen ook de etage.
De verdieping hangt aan die balken. We hebben

voor deze constructie gekozen om
beneden helemaal vrij te zijn qua
indeling. Door deze bouwwijze
waren geen vrijstaande pilaren of
dragende muren nodig om de bovenverdieping te realiseren.’ Bijkomend voordeel is het uiterlijk: de
spanten ogen indrukwekkend en
door het repetitieve karakter ervan
heeft het huis een speelse uitstraling gekregen. De houten bekisting
voorkomt dat het huis er industrieel uitziet. ‘We houden erg van gezelligheid, dus het moest bovenal
een warm huis worden,’ legt José
uit, die in familie- en vriendenkring
al menig huis heeft gestyled. ‘Zo
wilden we twee open haarden: een
in de zithoek en een bij de eettafel.
Vuur geeft direct sfeer. Nu in de winter steek ik
deze al om vier uur aan. We zitten daarom bijna
altijd aan de eettafel. Dit is onze favoriete plek, vlak
bij de keuken en met het uitzicht over de
weilanden.’
Voor de inrichting reden José en Peter naar Zwolle.
‘Naar Sander Beumers van Nibourg Interieurs. Bij
hem waren we in 2015 ook al. Aanvankelijk voor
het lichtplan, maar het werd allengs meer. Sander
heeft bijna alle meubels geleverd, zoals de kasten
van Porro. Daar heb je wel wat kennis voor nodig,
het is bijna handwerk.’

GROOT FEEST
Naast het huis staat een zwarte schuur die er authentiek uitziet maar ook nieuw werd gebouwd. Op het
dak liggen – bijna onzichtbaar – zonnepanelen. José:
‘We willen graag duurzaam zijn, maar het oog wil
ook wat. Dit is heel goed te doen zo; de panelen vallen bijna weg.’ De schuur dubbelt als poolhouse: tussen huis en schuur ligt het zwembad dat door zijn
strakke afdekzeil in dezelfde kleur als de tegels nauwelijks als zodanig te herkennen is. ‘Het zwembad is
mijn trots,’ glundert Peter, terwijl we over het terras
lopen. ‘Ik trek hier elke ochtend mijn baantjes. Een
mooier begin van de dag bestaat toch niet?’
Binnenkort worden huis en tuin officieel ingewijd.
‘Dan zijn we 25 jaar getrouwd en geven we hier een
groot feest. Met een foodtruck in de tuin en een
grote Zweedse tent vol houten tafels en banken met
vachten. Hopelijk wordt het net zo gezellig als het
feest dat we gaven toen we twintig jaar getrouwd
waren. Dat was een Gooische Vrouwen-party, waarop iedereen verkleed ging. Peter en ik waren Martin
en Cheryl en de echte Martin Morero, gespeeld door
Peter Paul Muller, trad op. Zo’n knaller hebben we
nu niet, maar ik denk dat deze plek en dit huis dat
ruimschoots compenseren,’ lacht ze. ‘Voor mij in
elk geval wel.’
nibourginterieurs.nl, secarchitecten.com

Hanglampen Non Random zijn een ontwerp van Bertjan Pot voor Moooi.
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Niet geschikt voor mensen met hoogtevrees: de glazen
brug die leidt naar het privédomein van José en Peter: de
royale slaapkamer met badkamer en suite en inloopkast.
LINKS Ook in de zithoek kwam een haard. De ombouw en
haard zijn van De Puydt.
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In de masterbedroom staat bed Marstrand van Carpe Diem. Wollen
kleed van Odette Blum, kussens van Loods 5 Design, wandlampje
Caravaggio van Lightyears. RECHTS De muren in de badkamer en
suite zijn bekleed met betonlook platen van Panbeton, de vloer is
van DRT Vloeren. Bad Wash van Flaminia, bijzettafel Tor van Lambie
& Van Engel voor Montis (Loods 5 Design), vintage vaas, wastafelmeubel van Casabath, kranen Axor van Hansgrohe.
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Door de stalen spanten met eikenhout te betimmeren oogt het huis minder industrieel

