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Toelichting stedenbouwkundige gemeente Heiloo: 
“Een eerder, zeer expressief plan op de locatie heeft veel 
stof doen opwaaien. Het nu uitgevoerde ontwerp verkent 
op een andere manier opnieuw grenzen, maar nu subtiel. 
De welstandsnota stelt dat een ontwerp moet passen in 
zijn omgeving, óf door harmonie, óf door een afgewogen 
contrast. Dit plan doet beide, en introduceert daarmee 
een intrigerende gelaagdheid. In vorm en situering is 
het plan ingetogen en voegt het zich harmonieus in de 
omgeving. Maar in materiaalgebruik en detaillering 
wordt een eigen werkelijkheid geïntroduceerd die zich 
juist losmaakt van de omringende bebouwing. Het geheel 
is dermate vakkundig uitgewerkt dat het resultaat als 
geheel harmonieus is, maar óók prikkelend. Aangetoond 
wordt dat een welstandsnota overbodig – of in ieder 
geval ontoereikend wordt- als er met zo veel kwaliteit 
wordt ontworpen. Breng ons vaker in verwarring!”
De villa vormt  het einde van een woonstraat met 

vrijstaande woningen begrensd door een waterloop met  
brede groenstrook. Als inspiratie diende de eenvoudige 
hoofdvorm van een schuur in de omgeving van Troyes, 
Frankrijk. Het aan de straatzijde gesloten ogende en 
bescheiden volume opent zich aan de achterzijde, 
maximaal gericht op de tuin, door de volledig glazen 
pui, deels voorzien van  zonwering met beweegbare 
lamellen. De, ook voor de ramen langs, met houten 
latten beklede voor- en zijgevels geven het huis een 
vriendelijke, geheimzinnige en duurzame uitstraling.

De opdrachtgever wenste een uitgebreid woon- en well-
nessprogramma en zoveel mogelijk relatie met de tuin 
en de zwemvijver. Het volledige woonprogramma is op 
de begane grond en een insteekverdieping gerealiseerd. 
Het  wellnessprogramma en een gastenkamer met 
badkamer bleken binnen het toegestane volume alleen 
in  een souterrain te realiseren, en zijn via een glazen 

terras en een talud voorzien van daglicht en hebben 
direct  toegang tot de tuin.

Boven het zitgedeelte en de keuken op de begane grond 
biedt een insteekverdieping ruimte aan twee werkple-
kken en een tweede logeerkamer en badkamer. Kern van 
het huis is de haard die gecombineerd met de trap een 
element vormt waaromheen de ruimtes zich groeperen. 
Binnen de strakke bebouwingsenveloppe is ondanks 
het forse woonprogramma gezocht naar een maximale 
ruimtelijkheid.


