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Een jong gezin met drie kinderen wil een huis dat hun dromen vervult: een paradox van 
een huis dat eenvoudig maar verrassend is, open en specifiek, minimaal maar luxueus.

Met een maximale bouw enveloppe van drie bouw lagen (waarvan één laag kelder), 
beantwoorden we deze paradox met een concept voor een huis met drie radicaal 
gedifferentieerde woonlagen. Drie zeer verschillende ervaringen. Drie werelden.

Eén laag voor leven: de begane grond. Een strook van ‘dienende’ ruimtes (opslag, toilet, 
trap etc.) voorziet in gebruiksgemak terwijl de woonkamer en keuken  zich maximaal op 
tuin, zon en zicht oriënteren. Twee studeerkamers op het noorden blokkeren het zicht vanaf 
de oprit  en zijn bereikbaar via een geheime gang. 

Eén laag voor slapen en privacy: een dorp van kamers op de verdieping. In een ondiepe 
vijver van 5 cm staan de kamers als autonome volumes bij elkaar. Licht komt gefilterd naar 
binnen. Elke kamer een eigen wereld. 

Eén laag voor gasten, opslag en wellness, een gewelfde kelder. Grote afgravingen zorgen 
voor goed daglicht. 

Een huis ontworpen voor de hectiek van een jonge familie in ontwikkeling. Verenigd en 
gefragmenteerd, veelzijdig maar heel. 

Het huis is zeer duurzaam ontworpen en genereert geen CO2 emissie op locatie. Het 
genereert warmte en electriciteit door zonnepanelen, vacuum zonnebuizen en een 
warmtepomp. Energiebesparing wordt bereikt door de hoge isolatie waarde van de wanden 
en daken. Regenwater wordt hergebruikt voor wc-spoelingen en plafond koeling.

Locatie: near Utrecht, The Netherlands
In samenwerking met: RAU architects
Oplevering: 28 augustus 2012
Design: Nanne de Ru, Charles Bessard
Projectleider: Stijn Kemper
Team: Ard-Jan Lootens, Bjørn Andreassen 
Constructeur: Gilbert van der Lee - BREED Integrated Design 
Project management: Stef Pierik - Pierik Projecten Groep BV
Aannemer: Coen Hagedoorn Bouwgroep BV 
Landschapsarchitect: Sander Lap - LAP Landscape & Urban design
Interieurarchitect: Bart Vos - VOS Interieur
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Villa L

0 1 2 5

1e verdieping
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Begane grond

Kelder

Zuid-west hoek met terras en woonkamer
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Villa L - exterieur

Noord-oost hoek Noordgevel met daktuin
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Villa L - constructie

Staalconstructie Axonometrie
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Villa L - interieur

Trappenhuis (begane grond)
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Villa L - interieur

Terrasruimte
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Villa L - interieur

Boekenkast

Uitzicht vanuit het zwemband op de tuin Speel- en studeerkamer

Studeerkamer
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