EXCLUSIEF WONEN

TEKST: FRANK STIENISSEN FOTOGRAFIE: RAPHAEL DRENT

Moderne villa Roermond: schitterend ontwerp, sublieme afwerking

PERFECTE HARMONIE TUSSEN

BINNEN EN BUITEN

HOE MOOI KAN HET ZIJN ALS EEN HUIS HELEMAAL AF IS. DUS ALS NIET ALLEEN DE ARCHITECTUUR
ER SCHITTEREND UITZIET, MAAR ALS OOK AAN DE KLEINSTE DETAILS IS GEDACHT.
EN DAT NIET ALLEEN: ALS HET OOK NOG EENS OP EEN SUBLIEME LOCATIE GEVESTIGD IS,
DICHTBIJ HET CENTRUM VAN EEN BRUISENDE STAD EN VERBONDEN MET DE NATUUR.
HET HUIS DOOR LAB32 ARCHITECTEN ONTWORPEN HUIS AAN DE STIJLSHOF IN ROERMOND
VOLDOET RUIMSCHOOTS AAN DEZE KWALIFICATIES.
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De strakke houten entreedeur van de
woning roept direct de nodige spanning
op. Welk geheim gaat hierachter schuil? Bij
binnenkomst blijkt de verwondering alleen
maar groter te worden. De prachtige lange
gang met glad gestucte muren worden aan
de bovenkant ontsloten door een lichtstraat
waardoor het geheel een zeer open en ruime
indruk maakt. Een glazenschuifdeur naar de
keuken is subtiel weggewerkt in de muur en
de keuken zelf is op vernuftige wijze in de
ruimte geplaatst. Door de kastenwand niet
geheel tot het plafond te laten doorlopen,
ontstaat een open en spannende verbinding
met achtergelegen werkruimte.

5

Alles is op maat gemaakt. En niets is aan het
toeval overgelaten. De fraaie plafondhoge
lichteiken kastdeuren van de aangrenzende
werkkamer lopen door tot in het zijterras.
Binnen en buiten vormen zo een harmonisch
geheel. Ook de strakke, gevlinderde betonnen
vloeren die een flink deel van het huis sieren,
keren buiten terug. En daar waar gekozen
is voor een houten parketvloer (boven) zien
we de lichte eikenhouten tinten terugkeren.
Vanaf de start van het ontwerp is binnen
en buiten in één adem genoemd en als
zodanig ook uitgevoerd. Met het pittoreske en
kronkelende riviertje de Roer als leidraad en
blikvanger op de voorgrond.
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DOOR DE KASTENWAND NIET GEHEEL TOT HET
PLAFOND TE LATEN DOORLOPEN, ONTSTAAT
EEN OPEN EN SPANNENDE VERBINDING MET
ACHTERGELEGEN WERKRUIMTE.

Dat naast het bijzondere ontwerp aandacht
besteed is aan de afwerking mag enig
betoog hebben. De afwerking is werkelijk
fenomenaal. De plinten zijn naadloos
weggewerkt in de muren, hetzelfde geldt
voor de plafondrails, de gordijnen en de
lichtarmaturen. Gordijnen, aluminium
shutters, de verwarming en beveiliging
van het pand kunnen op afstand bestuurd
worden. Het huis is voorzien van een
ultramoderne klimaatinstallatie die in de

winter de vloeren en de wanden (!) verwarmt
en die in de zomer voor de nodige verkoeling
zorgt. De ventilatie units zijn vernuftig
weggewerkt in het plafond.

geplaatst die vrijwel naadloos overgaat in het
bijpassende terras. Deze raampartij kan bijna
in zijn geheel worden open geschoven om zo
binnen en buiten tot één geheel te maken.

Doordacht is ook zeker de inrichting van de
woonkamer te noemen. De lange gashaard
met de bijpassende schouw wordt gedragen
door een lange doorlopende mantel van
blauwstaal. Aan de andere zijde van
de ruimte is een kamerhoge raampartij

DESIGN BADKAMERS
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De open betonnen trap geeft toegang tot
de bovenverdieping. Ook de bovenhal heeft
weer een lichtstraat die de lange ruimte extra
dimensies geeft. Op de bovenverdieping
bevinden zich twee ruime jeugdkamers en
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een zeer ruime masterbedroom met heel
veel kastruimte. De twee fraai gedesignde
badkamers completeren het geheel.
Overal waar je komt is het tot in de puntjes
verzorgd. Kasten, wanden, deuren en
werkbladen zijn op maat gemaakt. Alle
materialen – overal in huis – zijn op elkaar
afgestemd. Het geheel is opgetrokken
uit beton, hout, aluminium en glas en
wordt verbonden door de strak gestucte
muren. Hinderlijk obstakels zijn vermeden.
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De volgende partijen hebben meegewerkt
aan dit project:
Lab32 ARCHITECTEN
www.lab32architecten.nl
DEN ELZEN WONEN & SLAPEN
www.den-elzen.nl

KASTEN, WANDEN,
DEUREN EN
WERKBLADEN ZIJN
OP MAAT GEMAAKT.
In deze minimalistische binnen- en
buitenhuisarchitectuur komt de smaakvolle
inrichting helemaal tot zijn recht. Heel
spaarzaam is er omgesprongen met kleur.
Ton sur ton voert de boventoon, met hier en
daar een kleurige uitschieter. Het is weinig
mensen gegeven om hier zo kundig mee om
te gaan. Minimalisme wordt vaak verward
met ‘weinig’, maar deze bewoners en hun
adviseurs hebben zich maximaal van hun
taak gekweten. In der Beschräkung zeigt sich
erst der Meister.
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BOLEY OPENHAARDEN
www.boley.nl
HERMAN VAN KRUCHTEN AUDIO & VIDEO
tel. 0475-462 379

MUNSTERMAN
www.munsterman.nl

VAN DE RIJDT PARKET DESIGN
www.vanderijdt-design.nl

BHOME LIVING INTERIEURBOUW
www.bhomeliving.nl

JVK DAKEN
www.jvkdaken.nl

BMINUS
www.bminus.com

SLANGEN INTERIEURBOUW
www.slangeninterieurbouw.nl

JOS VAN ZIJL
www.josvanzijl.nl

VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL
www.enckevort.com

QUINT & RONGEN
www.quint-rongen.nl

OPHEIJ SCHILDERS & DECORATEURS
www.opheijschilders.com

HOVENIERSBEDRIJF HANS NEELEN
www.hansneelen.nl
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