
Riel Estate

De woning Riel Estate opgeleverd in 2014 is gesitueerd in een nieuwbouwwijk in het dorpse Riel. De woning 
conformeert zich met zijn archetypische hoofdopzet en materialisering aan het dorpse karakter van Riel en de landelijke
omgeving; een hoofdbouw met een scheef zadeldak, landelijke handvormstenen en zware eiken deuren. De materialen 
zijn traditioneel in deze omgeving en in het verleden veelvuldig gebruikt voor langgevel boerderijen en kastelen.

Mijn opdrachtgevers, Jeroen Krijnen en Marjel Haring heben mij de opdracht gegeven een uitgesproken huis te 
ontwerpen. Beiden zijn zij architectuurliefhebbers en wensten een solide woning met traditionele bouwkwaliteit (Jeroen
is ook de aannemer van de woning). Het moest echter wel een verassende woning worden; anders dan anders.

In de provincie Brabant, waar de woning staat, is het de gewoonte om achterom binnen te komen. Door de keuken en de
woonkamer van elkaar te scheiden wordt een scheiding gemaakt tussen de formele voordeur en de informele achterom. 
Tevens ontstaan zo een middag- en avondterras.
“achterom” binnekomen is een teken van de Brabantse gastvrijheid. Kom binnen, de deur staat altijd open voor bezoek..

In de tussenzone tussen de keuken en de woonkamer bevindt zich de trap. Deze steekt met de flauwe helling van het 
dak mee omhoog en zorgt zo voor een heldere verbinding tussen beneden en boven. De aanwezigheid van deze trap 
wordt extra benadrukt door het dakraam dat zich er boven over het dak vouwt, dat zorgt dat licht over de trap naar 
beneden valt.

Door de kap te laten kantelen en door met het metselwerk de indruk te wekken van zware massieve muren ontstaat een 
asymetrisch sculpturaal spel van massa en openheid. De minimalistische detaillering van de woning versterkt dit en 
zorgt voor een krachtige helderheid. 

De woning knipoogt met haar uitgesproken vormgeving naar de paviljoens in het Duitse Insel Hombroich waarop zij 
geïnspireerd is.

Riel Estate

House Riel Estate completed in 2014 is located in a new residential development in the small Dutch village of Riel near 
the town Tilburg. The property conforms with its archetypal main structure and materialization with the rural character 
of the village and the surrounding countryside; a main building with a lopsided gable roof, rural hand-moulded bricks 
and heavy oak doors.
The materials used are traditional in the Brabant region and were used in the past for typical long farmhouses and 
castles.

My clients, Jeroen Krijnen and Marjel Haring, asked me to design an exciting house. 
They are both architecture lovers and asked for something traditionally build (Jeroen is also the contractor of the house) 

with solid building materials, but out of the ordinary.

In the province of Brabant, where the dwelling is situated, it is customary to enter through the back door. By seperating 
kitchen and living room from each other, a separation is also made between the formal entrance and the informal back 
door. Also arise an afternoon and evening terrace.
Coming through the backdoor is a sign of hospitality. You can feel free to come in; the door is always open for visitors.

The staircase is located in the intermediate zone between kitchen and living room. It rises up along the gentle slope of 
the roof and ensures a clear connection between the ground floor and upstairs. The presence of this stairs is further 
emphasized by the skylight above it folding over the roof which ensures light gliding down the stairs.

An asymmetric sculptural play of mass and openness is created by tilting the roof and also with the masonry giving the 
impression of heavy solid walls. The minimalist detailing of the house reinforces this and provides a powerful clarity.

Riel Estate winks with her outspoken styling to the pavilions in the German Insel Hombroich where the house is 
inspired by. 
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