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Op een kwetsbare locatie, op de grens van loodsen en open land, 
werd een woonprogramma ontworpen rondom een “binnenplaats”. 
Hierdoor wordt recht gedaan aan de wens van de opdrachtgever, die 
een beschutte woonplek wilde. De ruime locatie biedt kansen om dat 
op één laag te realiseren. 
Landschap en programma gaan een dialoog met elkaar aan in een 
vorm die niet klassiek landschappelijk is en zich afkeert van de 
omliggende schreeuwerige loodsarchitectuur van vandaag. 
De villa is in zijn geheel tegenstrijdig en vormt, vreemd genoeg, toch 
een geheel; Ze is een schakeling van een lineair georganiseerd 
programma, terwijl de hoofdentree de villa scharniert in twee 
vleugels: dag en nachtprogramma worden hier gescheiden, maar 
lopen tevens in elkaar over tot een overzichtelijk geheel. Binnen 
en buiten zijn klimatologisch gescheiden, maar lopen schijnbaar 
in elkaar over door gevelmaterialen deels in vloer en plafond toe 
te passen. Het vertrappende hoogtepunt bevindt zich juist daar 
waar de familie haar belangrijkste privé plek heeft. De binnenste 
kern wordt, paradoxaal genoeg, gevormd door een buitenruimte. 
Beslotenheid wordt verkregen met behulp van glazen puien. De 
woning is hierdoor introvert in al zijn transparantie. De uitdrukking 
van de geheel opengewerkte binnengevel rondom de “binnenplaats” 
laat het weidelandschap letterlijk binnen komen. In het interieur zijn 
tot in detail de bewegingen van de woning voelbaar en herkenbaar, 
terwijl van een afstand materialen relatief lukraak tegen elkaar lijken 
geplakt. De opbouw vanuit het landschap is vormgegeven door 
afwisselende hoogtes van de verblijfsruimtes en verschillen in het 
peil.  Staal, glas en wit pleisterwerk worden in eenzelfde gevelvlak 
gecombineerd met natuurlijke materialen als Afrikaanse leien en 
hout. De koude scheiding van materialen binden juist naadloos de 
verschillende gevels, zodat, overhoeks, de villa altijd een geheel 
vormt.
Vanuit het landschap bouwt het programma van de woning zich op 
naar de woonkamer. Hier opent de woning zich ook naar het open 
weidelandschap. Gevelopeningen maken het landschap als een 
panorama zichtbaar vanaf de bank of vanuit je bed, terwijl inkijk 
nooit gevoeld wordt. De woning is erg overzichtelijk, maar zit vol 
verrassingen. 


