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De vloeiende belijning van het rieten dak kroont de witte villa die als een parel tussen de omringende 

landerijen van het Brabantse platteland is gesitueerd. Uitgebouwde koperen raampartijen vormen mar-

kante blikvangers. Aan de achterzijde slingert een glazen overkapping soepel mee met de contouren van 

het gebouw. De schitterend aangelegde tuin er omheen met daarin een ruim bemeten vijver waarin het 

zonlicht spiegelend fl onkert, zorgt voor een rustgevende ambiance waarin het goed toeven is. Diezelfde 

uitstraling geldt voor het interieur. Balans, mooie materialen, prachtig design. De bouw nam geruime tijd 

in beslag, maar inmiddels voelen de bewoners zich compleet gesetteld in hun ultieme droomvilla.

Droomvilla met rieten kap 
garandeert jarenlang woongenot
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Het resultaat is onwaarschijnlijk mooi, maar het voortraject kende de nodige 
hobbels en valkuilen. De heer des huizes legt uit hoe dit prachtige project 
na lange voorbereidingen uiteindelijk defi nitief gestalte kreeg. “We wonen al 
sinds het eind van de 70er jaren op deze locatie”, begint hij zijn verhaal. “In 
1978 hebben we het oorspronkelijke pand afgebroken en er een nieuw neer-
gezet. Later voegden we daar nog een bijgebouw aan toe. In het buitengebied 
is qua bouw niet al te veel toegestaan, maar we hadden het prima naar onze 
zin met de situatie zoals die was. Toen de kinderen het huis uit waren en we 
nog met ons tweeën overbleven, kwamen we tot de conclusie dat we weliswaar 
een prachtig huis hadden in een mooie omgeving, maar dat het niet meer 
beantwoordde aan ons beider woonwensen. Zoals gezegd is op deze plek niet 
al te veel mogelijk en daarom besloten we naar een andere locatie te verkassen 
en daar ons droomhuis te realiseren. We maakten plannen, schakelden een 
architect in en begonnen ons voor te bereiden op die toekomstige verhuizing. 
Geleidelijk sloeg de twijfel echter toe. Het project liep niet zoals we wilden. 
Allerlei zaken die we op ons programma hadden staan, bleken niet mogelijk. 
De geplande villa vonden we ook te groot voor het stuk grond waarop die 
was gesitueerd. We hadden er geen goed gevoel meer bij. Op een dag keken 
we elkaar aan en besloten van het ene moment op het andere het roer om te 
gooien. We kozen ervoor om hier te blijven en op deze plek waar we al jaren 
woonden, ons droomhuis te realiseren.”
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Een huis voor twee
“Het bestaande bijgebouw was nog van een dusdanig goede kwaliteit dat we het karkas met een gerust hart overeind konden 
laten staan. Dat wilden we als gastenverblijf gaan gebruiken. Het gebouw diende qua architectuur natuurlijk wel in lijn te 
blijven met het hoofdgebouw. Een ander punt was dat we heel graag een inpandig zwembad wilden hebben. De inhoud van 
het bestaande pand van 1.200 m³ mochten we volledig herbouwen, maar voor het zwembad moesten we ondergronds. Die 
uitdaging wilden we graag aangaan. Inclusief de ruimte ondergronds beschikken we nu over in totaal 1.800 m³. Ruim genoeg 
voor ons tweeën, vinden we. Over een ander aspect moesten we het samen nog eens worden. Mijn echtgenote houdt van 
gezelligheid en warmte en dat zou wat haar betreft in de architectuur en het interieur tot uiting moeten komen. Mijn smaak 
is eerder strak en kubistisch. Op dat gebied moesten onze adviseurs daarom met een evenwichtig plan voor de dag komen. 
Immers, lang samen stoeien over dit soort zaken vonden we zonde van de tijd. In eerste instantie hebben we toen als basis een 
logistiek plaatje opgesteld waarin onze wensen vervat waren. We wilden ook een huis dat echt voor ons tweeën was. Dus niet 
teveel slaapkamers en veel leefruimte. Ook een lift stond in verband met de toekomst op ons wensenlijstje. We zijn namelijk 
van plan hier tot onze laatste dagen te blijven wonen.”



t h e · a r t · o f · l i v i n g 37

Fantastisch mooi rieten dak
“Vanuit mijn vak heb ik ervaring met bouwen, weet er dus het nodige van en heb daarover ook bepaalde opvattingen. Alleen 
dat al zou een zware wissel op de samenwerking met de architect kunnen trekken. Dat wisten we van tevoren. We besloten 
architect Jan Bonnemayer uit Uden onze plannen voor te leggen en hem te vragen ons pand te tekenen. Die keuze blijkt 
achteraf uitstekend. Hij luisterde goed naar onze wensen, maakte schetsen en paste die gaandeweg het traject continu aan, 
totdat we tenslotte ons ideaal op papier hadden staan. Het resultaat is een plattegrond die volledig symmetrisch is opgebouwd. 
Dat beeld komt ook terug in de beide erkers. In het oorspronkelijke ontwerp was een rieten kap voorzien, maar die was strak 
vormgegeven. Wij zelf vonden een kap met golvingen en welvingen beter bij ons en ons huis passen. Bonnemayer heeft dat 
geweldig opgepakt en het huidige beeld is daarvan het gevolg. Die rieten kap wilden we graag omdat die zo perfect past bij de 
landelijke omgeving. Het materiaal is natuurlijk en isoleert fantastisch. Als je eronder slaapt en het regent, hoor je absoluut 
niets. Voorwaarde is wel dat je de juiste constructie maakt met een gesloten dakbeschot. Een bijkomend voordeel is dat zo’n 
kap qua verzekeringspremie niet afwijkt van die van een gewoon huis. Regelmatig onderhoud is wel een vereiste. De rietdek-
ker inspecteert ons dak daarom jaarlijks en houdt het bij. Van de twee  bomen die vlakbij stonden, hebben we er een gekapt 
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en de ander drastisch gesnoeid om te voorkomen dat er veel blad op het dak terecht zou komen. Al die voorzieningen zorgen 
ervoor dat de levensduur van de rieten kap aanzienlijk wordt verlengd. Daarop beknibbelen is verkeerde zuinigheid. Over 
onze aannemer Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk ook niets dan lof. Die heeft de bouw prima uitgevoerd.”

Duurzaam en energiezuinig
“We wilden ons huis van alle gemakken voorzien, maar wel met in het achterhoofd dat het zo duurzaam en energiezuinig 
mogelijk moest zijn. Technisch zitten er tal van inventieve snufjes in ons huis. We beschikken over een volledig domotica-
systeem dat allerlei functionaliteiten in huis regelt en op afstand bedienbaar maakt. Voorwaarde was dat die bediening niet al 
te ingewikkeld mocht zijn. Iedereen moest het kunnen. Op het moment lijkt dat prima gelukt, maar het heeft wel de nodige 
tijd gekost voordat al die machines, motoren, installaties en elektronica beneden in onze ‘machinekamer’ goed ingeregeld 
waren en soepel samenwerkten. Ook aan een ander aspect hebben we veel aandacht geschonken. Vanwege het vele glas dat we 
nu hebben, zou het energieverbruik zonder adequate maatregelen veel te hoog worden. We moesten ons aan de zogenaamde 
Energie Prestatie Norm houden. Daarom hebben we gekozen voor veel isolatie, voor extra dik glas en voor een warmtepomp. 
We halen nu via een gesloten systeem de warmte uit de grond. Daarnaast installeerden we heel veel LED-verlichting die qua 
lichtopbrengst uitstekend is, maar weinig stroom verbruikt en bovendien een lange levensduur heeft. Er is wel een gasaanslui-
ting, maar die is eigenlijk alleen bestemd voor de twee open haarden, een boven en een beneden.”



Interieur van Boley
“We hadden in ons vorige huis al open haarden van Boley. Die 
wilden we weer, maar tegelijkertijd wilden we ook gebruik maken 
van de kwaliteiten van Harry Boley op interieurarchitectuurge-
bied. We raakten met hem aan de praat over de open haarden, 
maar al snel werd duidelijk dat hij rondom die open haarden 
heel originele en inventieve ideeën had over de omgeving waarin 
die zouden moeten komen. Hij stelde voor om door gebruik te 
maken van slechts enkele basismaterialen rust in het interieur te 
creëren. Eiken hout en roestvrij staal vormen zorgen daarvoor. 
Die komen overal terug. Harry is gedurende het bouwproces 
continu meegelopen en gaf waar nodig tips en zorgde voor essen-
tiële verbeteringen. De LED-verlichting langs de trap komt onder 
andere uit zijn koker. Zijn samenwerking met de architect was 
perfect. Ze voelden elkaar goed aan en stimuleerden elkaar tot het 
fantastische en verrassende resultaat dat hier nu te zien is.”

De ideale plek voor ons tweeën
“De open haard in de woonkamer is echt speciaal. Er zit een 
LCD- tv in verwerkt die achter een op afstand bediend paneel 
verdwijnt, wanneer we niet kijken. Boven in de doorgang tussen 
de badkamer en de slaapkamer staat de andere die een open en 
transparante vormgeving heeft. De badkamer met een vrijstaand 
bad verbergt achter glazen wanden een sauna, een Turks stoom-
bad, een toilet en een stortdouche. Twee wastafels completeren 
dit gedeelte. In de slaapkamer kunnen we via een beamer op een 
scherm dat tegen het plafond is weggewerkt, televisie kijken. In 
de keuken beneden koken we op een vrijstaand keukenblok en 
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Aan dit project werkten o.a. mee:

Architect 
Bonnemayer Architecten bv
Boekelsedijk 2d 
5404 NK  Uden
Tel.: 0413-262428
www.bonnemayerarchitecten.nl

Bouw
Van Dinther Bouwbedrijf
Runstraat 65
5374 AB  Schaijk
Tel.: 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Dakwerk/Goten
Rietdekkersbedrijf H. van Ginkel BV
Smalsteeg 5
6741 NM  Lunteren
Tel.: 0318-484894
www.rietdekkervanginkel.nl

Interieurarchitect/interieurbetimmering 
open haarden/toegangspoort
Boley
Marconiweg 1 
5466 AS  Veghel
Tel.: 0413-340545
www.boley.nl

Domotica/elektotechniek
De Louw S.E.D
Langakker 3 
5371 EV  Ravenstein
Tel.: 0486-417231
www.delouw.com

Tuin
Tuinarchitect Anne Laansma
Hal 33
5296 PZ  Esch
Tel.: 0411-602001
www.annelaansmatuinen.nl

Installaties / Sanitair
Van Bon Installaties-
Technisch beheer bv
Osseweg 3
5384 NA  Heesch
www.vanbonbv.nl

Keuken
Bulthaup keukenarchitectuur
Vughterstraat 125
5211 GA  Den Bosch
Tel.: 073-6146567
www.bulthaupzuid.nl

Parket
Meubiflex Parket
Galvaniweg 25
5482 TN Schijndel
Tel.: 073-5496496
www.meubiflex.nl

Meubelen
Eltink Interieur
Nieuweweg 303
6603 BN Wijchen
Tel.: 024-6491149
www.eltink-interieur.nl

het meubilair en de kasten zijn in dezelfde rustige, chique stijl 
uitgevoerd als de rest van het interieur. Ondergronds bevindt 
zich de ‘machinekamer’ met alle noodzakelijke technische 
apparatuur. Het zwembad is onze trots. Tegen het plafond is 
naar een idee van Harry Boley een rasterconstructie aange-
bracht waarin we de lichtintensiteit en de kleur naar behoefte 
kunnen veranderen. We zwemmen er iedere dag in. Ook de 
tuin is flink aangepakt. Tuinarchitect Anne Laansma heeft 
er met behoud van bestaande elementen een prachtig geheel  
van gemaakt, waarin je bijvoorbeeld de vorm van de koperen 
erkers aan de gevel in de beplanting ziet terugkomen. Nu we 
al weer enige tijd in dit huis wonen, beginnen we er steeds 
meer van te genieten. Je moet ook leren gebruik te maken 
van het huis, is onze ervaring. ’s Morgens als de gordijnen 
opengaan, kijk je uit over de tuin en de akkers daar achter. Op 
de terrassen is het heerlijk zitten en genieten. Alle jaargetijden 
trekken aan je voorbij. Wij hebben onze ideale plek gecreëerd 
waar we nog een hele lange tijd plezier van gaan hebben.”  

Tekst:  Ben van der Sommen

Fotografie: Dré Wouters



Bonnemayer Architecten
Architect Jan Bonnemayer startte zijn bureau in 1983 in 
Uden. Men is actief op het gebied van woning- en utiliteits-
bouw, zowel met nieuwbouw- als met renovatieprojecten. De 
opdrachtgevers zijn voornamelijk bouwmanagementbureaus, pro-
jectontwikkelaars, ontwikkelende aannemers en de overheid. De 
opdrachtportefeuille bevat onder meer bedrijfs- en kantoorgebou-
wen, appartementencomplexen, grondgebonden woningen, (brede) 
scholen, multifunctionele accommodaties en brandweerkazernes. 
Momenteel telt het bureau zestien medewerkers - drie architecten, 
drie assistent ontwerpers, twee projectcoördinatoren, zes projectte-
kenaars en twee administratieve medewerkers - die goed op elkaar 
zijn ingespeeld. De omvang en samenstelling van dit team maakt 
het mogelijk zowel grote als kleine opdrachten op een kwalitatief 
goede manier aan te pakken en snel en effectief te reageren op 
vragen van opdrachtgevers.  
In het ontwerp- en bouwproces staan opdrachtgever en gebruikers 
centraal. Hun eisen en wensen vormen altijd het uitgangspunt. 
Met veel vakkennis en uitgesproken opvattingen over architectuur 
worden die vertaald naar een gebouw dat volledig aan de verwach-
ting van opdrachtgever en gebruikers voldoet. 
Tel.: 0413 262428   www.bonnemayerarchitecten.nl

Van Dinther Bouwbedrijf
Van Dinther Bouwbedrijf in het Brabantse Schaijk kan bogen op 
veertig jaar ervaring in gespecialiseerde bouw. Het familiebedrijf 
werd in 1966 opgericht door Harry van Dinther die in 2006 werd 
opgevolgd door zijn zoon Dré. Ambachtelijke vaardigheden in 
combinatie met kennis van de laatste bouwtechnieken vormen de 
basis voor de realisatie van moderne bouwprojecten die voorzien 
zijn van de laatste technologische oplossingen.
Van Dinther Bouwbedrijf heeft een brede vaste klantenkring, die 
bestaat uit (semi)overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en het 
hogere segment van de particuliere opdrachtgevers.
Eigen, goed opgeleide medewerkers die hun vak tot in de puntjes 
in de vingers hebben,vormen de garantie voor kwaliteit. Die kwa-
liteit is geen toeval. Aan vakmanschap wordt continu geschaafd. 
Duurzaam bouwen is er het resultaat van. Al vanaf de oprichting 
investeert men in de kennis en vaardigheden van het personeel. 
Het familiebedrijf groeide uit tot een professioneel geleid bedrijf, 
waar 60 mensen werken aan een breed scala bouwopdrachten. 
Tel.: 0486 461851   www.bouwbedrijfvandinther.nl 

Boley
Boley is gevestigd in Veghel en staat synoniem voor exclusieve 
openhaarden. Al meer dan dertig jaar onderscheidt Boley zich 
door telkens in te springen op de individuele eisen van de klant. In 
nauw overleg wordt bepaald welke sfeer neergezet moet worden. 
Indien gewenst wordt het gehele interieur in het ontwerp meege-
nomen. Een bezoek aan de indrukwekkende showroom toont de 
vele mogelijkheden in design, kleur, materiaalgebruik en warmte-
techniek. Daar ervaart men vuur in z’n mooiste vorm. Jaarlijks 
kent het Nederlandse klimaat de nodige donkere en gure dagen. 
Warmte en comfort zijn dan onontbeerlijk en een openhaard 
geeft een huis dan nèt die uitstraling extra. De haard is telkens het 
kloppend hart, het centrale vertrekpunt van waaruit een interieur 
ontstaat. Aan de hand van een tekening en een matenplan van 
het interieur adviseren de binnenhuisarchitecten van Boley mee 
over het ontwerp van de openhaard. Niets blijft onbesproken om 
ervoor te zorgen dat de Boley openhaard een geheel wordt met 
het interieur. Uiteraard worden de technische aspecten niet over 
het hoofd gezien. Als de vorm en de plaats van de haard bepaald 
zijn, wordt er met behulp van monsters en kleurwaaiers voor een 
definitieve uitvoering gekozen. 
Tel.: 0413 340545   www.boley.nl

“Een sfeervolle 
 vloer voor iedereen”
Meubiflex Parket
n speciaalzaak gericht op parketvloeren in de mooiste vorm, o.a. Bourgogne 

vloer, ambachtelijke patroonvloeren (visgraat, blokmotief en Hongaarse 
punt) en doorleefde verouderde vloeren 

n door onze eigen inkoop en productie maken wij vloeren speciaal voor u
n vloeren worden voorzien van natuurlijke oliën en unieke kleuren
n uw vloer wordt door ons gratis verzekerd (Uni(pro)-garant-syteem), 
 zie onze website voor de voorwaarden

Wij ontvangen u graag in onze sfeervolle showroom te Schijndel.

Openingstijden:
maandag : gesloten *
dinsdag-vrijdag : 9.00 – 17.30 uur
zaterdag : 10.00 – 16.00 uur
*bezoek op maandag is mogelijk op afspraak

Zie tevens onze website www.meubiflex.nl. 

Meubiflex Parket
Galvaniweg 25

5482 TN Schijndel
tel. 073 – 549 64 96

info@meubiflex.nl




