
In het midden van een rustige en bosrijke omgeving staat een bijzonder project van PBV 

Architects. Een witte, strakke villa ligt in de opkomende zon te wachten achter een enorme 

voortuin die, compleet met een prachtige vijver, zich ook perfect zou lenen als park. Hier 

en daar worden kunstobjecten langzaamaan zichtbaar. Iets dat later een vast onderdeel 

blijkt te zijn van het interieur. 

Symmetrische woning vol contrasten
Een traditionele indeling in een modern jasje

De bewoner heeft met zijn bouwkundige achtergrond veel invloed uitgeoefend op 
het ontwerp en creëerde hierdoor een 2.0 versie van zijn vorige gebouwde woning. 
Dat de woning in tegenovergestelde richting aan de achterkant is geplaatst, met 
een grote voortuin als gevolg, is vrij uniek. Architect Wolbrand van der Vis, tevens 
één van de drie eigenaren van PBV Architects, vertelt: “Veel huizen in de omgeving 
hebben het huis aan de voorzijde geplaatst met een grote achtertuin. Maar deze 
opzet creëert juist meer privacy. In België zie je dit overigens vaker.” 

Parkachtige tuin

De tuin was het werkveld van Tuin- en landschapsarchitectenbureau Jos van 
de Lindeloof. Vanaf moment één was hij betrokken bij het gehele project. 
“Normaal gesproken bouw je eerst een huis en daarna pas de tuin, maar bij dit 
project was alles zo perfect gepland dat het tegelijkertijd klaar was”, aldus 
Wolbrand. “Jos stemde alle hoogtes van de bomen en gebouwen op elkaar af 

RHEINZINK verzorgde het zinkwerk van het zwembadhuis.
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en wanneer de bewoners het terrein betreden via het hek-
werk van Van Rooijen Hekwerken, kan hij of zij precies 
langs de bomen rijden die er staan.” Dat van de Lindeloof 
ook ingezet wordt voor landschappelijke inpassingen en 
parken is hier duidelijk terug te zien. De tuin doet werkelijk 
aan als park waardoor je direct tot rust komt. HB Water-
technologie gaf advies over de beregeningsinstallatie, bron-
pompinstallatie en ontijzeringsinstallatie en realiseerde de 
diverse vijvertechnieken en waterspellen. Zij zijn tot de dag 
van vandaag verantwoordelijk voor het onderhoud. Er is 
verder veel aandacht besteed aan de beplanting. “Over een 
jaar is het stuk met rododendrons aan de voor- en achter-
zijde van het huis volledig dichtgegroeid. Dat zal nog meer 
privacy creëren”, vertelt Wolbrand. Er is bewust gekozen 

De ‘voorzijde’ van de villa met Vitrona zonweringen.
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De Weldor open haard zorgt ervoor dat er ook bij lage temperaturen buiten gezeten kan worden. Het zwembad van Waterstijl met een prachtige uitkijk op de tuin rondom.

bewoner glimlachend. Het huis ligt op het zuiden waardoor zonbescherming ook elders nodig is. Ten 
volle breedte van de ‘voorkant’ van de woning zijn Vitrona zonweringen geplaatst. “Aan deze zijde van 
de woning zijn juist geen overkappingen geplaatst, dat zou het geheel te zwaar maken. Het licht 
binnen in de woning is erg belangrijk en dat wordt op deze manier gewaarborgd”, zegt Wolbrand. De 
bewoner vult aan: “Als de zonwering is ingetrokken vind ik de palen absoluut niet storend.”

Symmetrie

Niet alleen bij de tuin, maar ook bij de bouw zelf is er gelet op contrasten. Het witte hoofdgebouw 
is duidelijk van steen en alle drie de bijgebouwen van hout. Via de hoge houten voordeur betreed je 
de moderne woning. PBV Architects tekende op verzoek van de opdrachtgever een symmetrisch 
ontwerp met veel en hoog glas. “Ik wilde graag dat als je binnenkomt, de tuin direct zichtbaar is”, 
aldus de bewoner. De trap in de hal vormde een punt van discussie in verband met de gewenste 
symmetrie. “De oplossing? Twee gespiegelde trappen mét een mooie opening in het midden, waar-

voor een tuin met vloeiende vormen. Zo vormt het een 
duidelijk contrast met de strakke lijnen van de woning. 
“Het idee is verder dat in ieder seizoen andere planten 
groeien en bloeien. Er staat dus het hele jaar door wel iets 
in bloei.” 

Bewuste keuzes in zonwering

PBV Architects heeft bewuste keuzes gemaakt als het gaat om  
terrasoverkappingen. De Biossun terrasoverkapping geleverd 
door OutMore siert de hoek tussen hoofdgebouw en het aan-
gebouwde bijgebouw. “Deze terrasoverkapping werkt perfect, 
is waterdicht en de open haard van Weldor maakt het hele-
maal af. Ik zit hier ook buiten het seizoen erg graag”, vertelt de 

“De vloeiende vormen van de tuin vormen 

een duidelijk contrast met de strakke lijnen van de woning”

NL5_EST_WASSENAAR_10/1.indd   4 30/11/16   08:30



“Ik wilde graag dat als iemand binnenkomt, 

de tuin direct zichtbaar is”

De ‘achterzijde’ van de woning met houten voordeur, geleverd en geplaatst door BBA Midden Nederland.

De Methermo®XL draai-kiep ramen en de naar binnen en buiten draaiende stolpramen sieren het pand.

door je bij binnenkomst via de eetkamer op de tuin en vijver 
kijkt”, vertelt de bewoner. De bibliotheek op de eerste ver-
dieping staat via een vide in open verbinding met de hal. 
Vanaf de bibliotheek, met Hemlock boekenkasten van boven 
tot beneden gerealiseerd door BBA Midden Nederland, loopt 
de trap naar de tweede verdieping. Dit maakt contact moge-
lijk van de begane grond tot aan de bovenste verdieping.

Er lopen drie assen door de gehele woning, die voor een 
open plattegrond zorgen. Via hoge taatsdeuren kunnen de 
ruimtes afgescheiden worden. “Eigenlijk is het een heel 
klassiek huis qua opzet: een centrale hal waar je binnen-
komt waaraan alle ruimtes liggen. Oude huizen van pakweg 
honderd jaar geleden werden zo gebouwd. Alleen dit keer 
dus in een modern jasje”, vertelt Wolbrand. De ruimtes op 
de begane grond zijn opvallend hoog. Het akoestisch plafond 
van Asona zorgt ervoor dat bewoners en gezelschap rustig 
met elkaar kunnen praten zonder galm. “Dit is heel belang-
rijk, omdat we harde vloeren wilden en we hierdoor toch 
een goede akoestiek hebben”, aldus de eigenaar. De woning 
en ruimtes zijn geschikt voor een groot gezelschap, maar 
door de opzet zal ook een enkeling zich niet verloren voelen. 
“Je kunt hier goed met z’n tweeën of alleen zijn.” Het huis 
is naar het ontwerp van PBV Architects helemaal op maat 
gemaakt en gebouwd volgens het prefabricagesysteem van 
Livingstone. TIZO, eigenaar van Livingstone, voerde de 
bouw uit. Het systeem zorgt ervoor dat er al veel werk wordt 
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naar ruimte doorloopt, wat een mooi ruimtelijk effect geeft. De donkere taatsdeuren van Hemlock, 
opnieuw gerealiseerd door BBA Midden Nederland, staan er weloverwogen: “We gingen ervan 
uit dat de deuren vaak open zouden staan. Deze taatsdeuren zijn daar heel mooie oplossingen 
voor. Ze kunnen beide richtingen openslaan.” De op maat gemaakte kast in de keuken van Kuiven-
hoven Keukenfabriek, met het kookeiland van Corian, sluit qua stijl aan bij de taatsdeuren en 
kasten. Des te meer ruimtes worden bewonderd, des te duidelijker wordt de voorliefde van de 
bewoners voor kunst. Ook in de keuken siert kunst de muur. “Mijn familie is altijd al veel met 
kunst bezig geweest. Mijn vader was groot verzamelaar van Mesdag. Ikzelf houd toch meer van 
hedendaagse kunstenaars.”

Wellness met prachtig uitzicht

Een deur in de keuken vormt de verbinding, via de leveranciersentree, met het houten zwembad- 
en wellnessgebouw. Daar bevindt zich de 15 meter lange pool van Waterstijl. Door de Methermo® 

Original vouwwanden van Metaglas is er prachtig zicht op de tuin. “In de zomer, als het lekker 
weer is, gaan deze deuren in zijn geheel open en krijg je voor je gevoel een buitenzwembad”, 
vertelt de bewoner. Het water van het binnenzwembad is gezuiverd grondwater dat door het 

gedaan voordat de bouw daadwerkelijk plaatsvindt. De ruw-
bouw wordt als een soort bouwpakket in elkaar gezet. De 
strakke details in de woning zijn van hoge kwaliteit. Denk 
hierbij aan de bijzondere kozijnloze binnendeuren van Brems 
Doors op de begane grond die ‘wegvallen’ in de muren. BBA 
Midden Nederland heeft ervoor gezorgd dat de muren 
naadloos overgaan in de plinten, die zo geen stof vangen. 

Zwart-wit

De witgeschilderde muren binnen en buiten, uitgevoerd 
door Winnubst, passen in het algehele thema. “Het thema 
is zwart-wit. Ik vind het mooi dat de zwarte accenten er 
duidelijk uitspringen ten opzichte van de witte muren en 
plafonds. Het donkere deurbeslag is hier een mooi voor-
beeld van”, aldus de bewoner. Op de gehele begane grond 
ligt een cementgebonden gietvloer die volledig van ruimte 

De trappen zijn door BBA Midden Nederland bekleed met eikenhout.
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Ontdek de voordelen van Quooker! 

Met Quooker geniet u iedere dag van het beste en lekkerste gekookte water! Omdat 

bacteriën de smaak van het water niet ongunstig beïnvloeden. Daarnaast bespaart u 
dagelijks energie en water. Door de perfecte hoogvacuümisolatie verbruikt het reservoir 
maar 5 cent per dag. De COMBI en COMBI+ reservoirs zijn zo zuinig dat ze gewaar-
deerd zijn met energielabel A! De Quooker staat vast op het aanrecht en is altijd voorzien 
van een kindveilige (dubbel-)druk-draai bedieningsknop. Nieuw is de Quooker FLEX, 

Kijk voor meer voordelen op: www.quooker.nl 

Quooker Nordic Round Twintaps: een kokendwaterkraan en mengkraan.

systeem van HB Watertechnologie in het zwembad is gepompt. Via 
een trap naar de open bovenverdieping in dit gebouw wordt een aparte 
wellness zichtbaar, verbonden middels een vide met de zwembadruimte. 
In het zinken dak van het zwembadhuis liggen geïntegreerde zonnepa-
nelen die voor de stroomopwekking zorgen. “Ik wilde een energieneutraal 
huis, vandaar de zonnepanelen. In combinatie met een warmtepomp, 
welke in de zomer ook via de vloeren voor koeling zorgt, is de woning 
bijna energieneutraal”, vertelt de eigenaar. Elektrotechnisch installatie-
bureau l’Ami zorgde middels een Valk damsysteem dat de Trina Solar 
zonnepanelen netjes geïntegreerd zijn. De KNX-installatie van hetzelfde 
bedrijf zorgt met een Satel beveiligingssysteem ervoor dat de verwarming 
en koeling in de ruimte nauw samenwerken om energieverlies te beperken.

Op maat gemaakte kastenwand door Kuivenhoven Keukenfabriek.

De keuken van Kuivenhoven Keukenfabriek, ook met een open haard van Weldor.
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Het prachtige zwembad, aangelegd door Waterstijl, met Methermo®Original vouwwanden die geheel open kunnen voor directe verbinding met de tuin.

Licht 

Eenmaal terug in de keuken wordt de weg vervolgd naar de eetkamer, tussen 
keuken en zitkamer. In de eetkamer voert kunst opnieuw de boventoon. De 
hoge kasten staan vol met beelden en (kunst-)boeken. “Als we een diner 
hebben sluiten we de schuifdeuren, die als ze open staan wegvallen in de 
kasten, en de taatsdeuren zodat je een afgesloten eetkamer krijgt met een 
intieme sfeer.” Heerlijk zittend op de bank van Euromobil in de woonkamer 
vertelt de bewoner over het interieur: “Ik ben gek op houtgestookte open 
haarden. Deze grote haard van Weldor met stookvlak op vloerniveau vormt 
het middelpunt van de kamer. Bij het raam staan klassieke Corbusiers.” De 
architect maakte de bewuste keuze de glazen deuren aan de tuinzijde van de 
woning twee keer zo groot te maken. “Dit zorgt voor veel licht in de kamers 
en een fraai uitzicht op de tuin”, vertelt Wolbrand. De naar buiten openslaan-
de deuren, Methermo®XL van Metaglas, zijn door Metaglas zelf geplaatst in 
het bouwkundige kader van de bouwer TIZO. De ultraslanke raam- en kozijn-
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“De grote glazen deuren zorgen 

voor veel licht in de kamers en 

een fraai uitzicht op de tuin”

Ook in de woonkamer is een open haard van Weldor geplaatst.

De Methermo®XL openslaande deuren van Metaglas zorgen voor een open indeling.

Vloerpartijen

Eenmaal rond vervolgt de weg zich via het trappen-
stelsel naar de eerste verdieping. De bibliotheek boven 
de trappen heeft een prachtig uitzicht op de vijver. Op 
de verdiepingen is gekozen voor een donkere parket-
vloer van gebeitst eiken van A12 Parket, dat licht is 
geborsteld voor een levendig effect. Op de eerste ver-
dieping bevinden zich twee logeerkamers met ieder 

de hoofdslaapkamer en kleedkamer betreden. Hier is 
echter een andere vloer gelegd; een fraaie donkere leren 
vloer van Alphenberg. De ruime hoofdbadkamer van 
SJARTEC is afgewerkt met hetzelfde natuursteen als 
het zwembad. “Eigenlijk vormt deze hoofdslaapkamer, 
kleedkamer en badkamer een appartement in het huis 
met een eigen privacy”, vertelt de eigenaar. De derde 
verdieping bevat drie slaapkamers en badkamer voor 
de jonge bewoners. 

Galerie

Beneden in de kelder wordt duidelijk dat de bewoners 
grote plannen hebben met deze verdieping. Schilderij-
en sieren de muren dankzij het ophangsysteem van 
Stas en een prachtige wijnkelder steelt de show om de 
hoek. “Het doel is om pop-up tentoonstellingen te 
laten plaatsvinden in samenwerking met galeries uit 
de omgeving, zodat zij ook ander publiek kunnen 

De woning is voorzien van een KNX-installatie, ingebouwd door Electrotechnisch installatiebureau l’Ami. De woonkamer is op tijd aangenaam warm, 

in de slaapkamer blijft het lekker koel. Het licht past als vanzelf bij de situatie en de zonweringen gaan afhankelijk van het weer of de tijd op en neer.
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Op maat gemaakte boekenkast met trap, van BBA Midden Nederland.

“Je ontwerpt een huis, maar uiteindelijk moet het nog een home worden”

landgoed in Maastricht veranderen tot een crematorium. Wij haken aan 
waar anderen geen oplossing kunnen vinden. Zolang we mogen puzzelen 

team van PBV Architects is volgens Wolbrand dat het werk dat ze doen 

vraagstukken mogen oplossen hebben we er plezier in en creëren we het 
beste resultaat. 
PBV Architects wil graag nog een aantal bijzondere projecten realiseren. 
“Op dit moment zijn we bezig met een vakantiepark in Zweden, geheel 
geschikt voor mindervaliden. Verder hebben we een keer een winkel-
centrum in Turkije getekend en  op dit moment richten we ons op een 
industrieel erfgoed in India. We willen de oude gebouwen daar graag 
transformeren naar onder meer kantoren. Het is toch een gevoel van trots 
dat je bereikt als zulke dingen zijn gelukt na meerdere jaren van hard 
werken”, concludeert Wolbrand.
www.pbv.nl

PBV Architects

Begonnen als Poort & Partners (1984) is het architecten-
bureau in 1993 geëvolueerd tot PBV Architects, onder 
leiding van partners Johan Poort, Roel van Bakel en 
Wolbrand van der Vis. Inmiddels uitgegroeid tot een 
landelijk opererend architectenbureau gevestigd te 
Wassenaar, werkt het vaste team van twaalf medewerkers 
al jarenlang gedreven aan oplossingen voor stedenbouw-
kundige, architectonische en bouwkundige vraagstukken 
en uitdagingen. “We hebben echt alles gedaan, overal in 
Nederland. Hoewel woningbouw in principe altijd één 
van onze grotere pijlers was, hebben we ook veel kan-
toren, villa’s en bijvoorbeeld hotels of centrumplannen 
gerealiseerd.” De toekomst van het bureau ligt volgens 
Wolbrand in transformaties. “Oude gebouwen nieuw 
leven inblazen, daar ligt onze toekomst. Zo hebben we 
oude PTT-kantoren omgebouwd tot het 5-sterrenhotel 
Hilton in Den Haag, een schoenenfabriek in Dongen 

Enthousiast, toegankelijk en gedreven

De bijzondere leren vloer van Alphenberg.
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bereiken”, vertelt de bewoner vol passie. “Er is hier voldoende plaats 
voor kunstwerken, er is een wijnkelder, voorraadkast, toilet en lift, waar-
door een directe verbinding vanaf voordeur tot de benedenverdieping 
mogelijk is. Het gezelschap hoeft hierdoor niet door het hele huis te be-
wegen. Een slimme constructie voor de bewoners”, aldus Wolbrand. Via 
een dubbele deur eindigt het gezelschap in een imposante bioscoopzaal 
met donkere muren. Compleet met een prachtig geluidssysteem wat 
voor een unieke beleving zorgt. 

Kraan van Vola.

De SJARTEC badkamer met tegelwerk van natuursteen, met spiegel- en glaswanden 

geleverd door BBA Midden Nederland. 
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Dit project werd mede gerealiseerd door:

Tuinarchitect
Jos van de Lindeloof Tuin- en 
Landschapsarchitectenbureau BV, Delft
Tel.: 015 213 3444
www.josvandelindeloof.nl

Open haarden
Weldor, Barendrecht
Tel.: 018 054 6632
www.weldor.nl

Keuken
Kuivenhoven Keukenfabriek, Rijnsburg
Tel.: 071 402 1339
www.kuivenhovenkeukens.nl

Sanitair
SJARTEC BV, Leiden
Tel.: 071 565 9000
www.sjartec.nl

Watertechnieken
HB Watertechnologie BV, Utrecht
Tel.: 0348 444 693
www.hbwt.nl

Glas- en raamconstructies
Metaglas BV, Tiel
Tel.: 0344 750 400
www.metaglas.nl

Bouwbedrijf
BBA Midden Nederland BV, Muiden
Tel.: 0654976929
www.bbamidden.nl

Zonwering
VITRONA Zonwering, Terrasoverkappingen 
en kozijnen, Berkel en Rodenrijs & Naaldwijk
Tel.: 010 511 9500 / 0174 631 125
www.vitrona.nl

Zwembad
Waterstijl, Dordrecht
Tel.: 078 6737373
www.waterstijl.nl

Akoestisch plafond
Asona, Uithoorn
Tel.: 020 6435850
www.asona.com

Kokendwaterkraan
Quooker, Ridderkerk
Tel.: 0180 420 488
www.quooker.nl

Leder vloeren
Alphenberg, Waalwijk
Tel.: 035 694 0551
www.alphenberg.com

Zinkwerk zwembadhuis
RHEINZINK Nederland BV, Amsterdam
Tel.: 020 435 2008
www.rheinzink.nl

Home

Op de vraag of het hele huis als een soort galerie moet gaan 
dienen, antwoordt de bewoner positief. Dit verklaart ook 

zich onder meer kenmerkt door kunst die de strakke witte 
muren en ruimtes vult. Wolbrand sluit met een mooie zin 
af: “Een huis dat is ontworpen en gebouwd, moet dan nog 
een home worden. Het is eerst een huis van de tekentafel, 
maar door de persoonlijke zaken en in dit geval veel kunst 
wordt het een echte ‘thuis’.”

Tekst: Marjolein Belzer

De kelder dient als galerie voor toekomstige tentoonstellingen.

Villabouw
Livingstone BV, Breda
Tel.: 076 573 5735
www.livingstone.org

Kraan badkamer
Vola Nederland BV, Amsterdam
Tel.: 020 3656 356
www.vola.com

Electrotechniek en Beveiliging
ETIB l’Ami BV, Wassenaar
Tel.: 070 511 6738

www.l-ami.nl
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