
 
 
 
 

                    

 
 

VILLA HET TOLHUIS 
VERBOUWING VAN EEN OUD TOLHUIS TOT EEN ROYALE WONING MET  ATELIER 
 
Data 
Locatie:  Zaltbommel 
Programma: Woonhuis met atelier 
Opdrachtgever: Particuliere opdrachtgever 
Ontwerp:  1999 - 2006 
Opgeleverd: 2014  
Ontwerp team Juliette Bekkering, Corine Keus 
Aannemer: Opdrachtgevers: Jan Woudenberg & Mariken Wijnstekers 
Constructeur: CAE Nederland 
Foto’s:   Daria Scagliola 
 
Tekst 
Het ontwerp voor ‘Het Tolhuis’ is een uitbreiding van een bestaand tolhuis met woon- en 
werkfuncties. Het ontwerp is volledig gebouwd door de eigenaren zelf en weerspiegelt hun 
passie voor bijzondere materialisatie en bouwtechnieken. Het resultaat is een bijzonder huis waar 
oud en nieuw met elkaar verweven is. Door een meanderende muur worden de verschillende 
volumes verbonden tot een vanzelfsprekend en samenhangend geheel. Met patio’s, ommuurde 
tuinen en grote schuifpuien, wordt de tuin het huis in getrokken, zodat binnen en buiten in elkaar 
overvloeien. Daklichten, smalle raamstroken en grote glasvlakken zorgen voor een verrassend 
lichtspel in het huis. 
 
Het ontwerp voorziet in een woonruimte, werkruimte en een groot atelier, dat in de toekomst ook 
als galerie gebruikt kan worden. De bestaande situatie was een rommelige structuur van diverse 
aanbouwen en tuinmuren, die in de loop van de voorafgaande decennia aan het Tolhuis 
toegevoegd waren. Inmiddels was het Tolhuis zelf onzichtbaar geworden. In het ontwerp zijn 
daarom een aantal delen gesloopt en alle bouwonderdelen samengebracht in één ommuurd 
volume. Hierdoor heeft de uitbreiding een krachtige vorm en komt het Tolhuis weer optimaal tot 
zijn recht. 
 
Een meanderende muur verbindt alle bouwdelen. Een gang aan de straatzijde, die achter het 
volume van het Tolhuis langs loopt, functioneert als samenbindend element voor de verschillende 
bouwdelen en dient tevens als geluidsbuffer tegen het verkeerslawaai. Vanuit deze gang zijn alle 
ruimten van het huis toegankelijk. De verschillende verblijfsruimtes zijn dwars op deze gang 
georganiseerd: woonkamer, keuken, atelier, patio, werkruimte en bergruimte en vormen een 
reeks van grote en kleine ruimtes, met elk hun eigen karakteristiek en atmosfeer.  
 
In de winter en de zomer kunnen verschillende van deze ruimtes van het huis afgesloten of 
bijgevoegd worden zodat het huis meegroeit en een ander gebruik kent gedurende de 
seizoenen. Het regenwater valt met een spuwer in een regenwaterbassin dat in de woonkamer 
ligt; dit water wordt gebruikt voor het grijswatercircuit en dient tevens als decoratief element in het 
huis. In het huis zijn alle voorzieningen geïntegreerd in het beton, zoals vloerverwarming, 



 
 
 
 

                    

 
 

wandverwarming, verlichtingsarmaturen, wandcontactdozen en centraal stofzuigsysteem.  
 
Het huis is gemaakt van in het werk gestort beton, dat met grote precisie gedetailleerd is zodat 
de kistnaden, het patroon van de afstandhouders en de specifieke eigenschappen van het 
materiaal onderdeel uitmaken van de compositie. De gevel en overstekken zijn  uitgevoerd met 
een bijzondere uit Engeland geïmporteerde donkere platte klinker in verlijmd metselwerk. Het 
metselwerk vouwt zich volledig drie dimensionaal rond de contour van het huis, waardoor het 
huis een massieve plastische uitstraling krijgt. Massieve eikenhouten kozijnen vormen de kaders 
die het uitzicht omlijsten.  
 
De buitenruimte is mee ontworpen met het huis en de natuur is overal in het huis voelbaar en 
zichtbaar. Kleine omsloten binnentuinen en patio’s, lage ramen, of strategische daklichten vangen 
het licht en projecteren het op de muren. Samen versterken ze het gevoel van een huis als een 
groene oase achter de lange tuinmuur. 
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