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Het ontwerp van Barcode Architects voor Villa 
X karakteriseert zich door een eenvoudig maar 
geraffineerd volume dat als een massief in het groen 
staat. Centraal in het volume is een open leefruimte 
uitgespaard, ingeklemd tussen zware koppen met de 
besloten ruimten en overspannen door een compact, 
plat dak dat oogt als een baldakijn. Door de gevels 
naar binnen te vouwen ontstaat een verrassende relatie 
tussen het interieur en de bosrijke omgeving.

situatie axonometrie

VILLA X

BARCODE ARCHITECTS  | VILLA X 
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Villa X combines openness and privacy in a geometrically 
simple concept of solid and void. It was commissioned by 
a couple who desired living space that blended seamless 
with the garden, as well as enclosed rooms that would 
allow them to “close the door”. Simplicity, material quality, 
and a contemporary appearance were key aspects of their 
envisioned future home. 
To achieve the desired simplicity and spatial clarity, the 

villa is conceived as a single elongated box. The front 
and back facades are folded inwards, providing covered 
exterior space while maintaining the volume’s geometric 
purity. Seen from outside, the solid-void composition can 
clearly be read. A long transparent façade encloses the 
open living space – the “void” – and two closed concrete 
walls at both ends mark the “solid” private spaces, which 
contain the guest and private living quarters.
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Het strakke volume bemiddeld tussen de 
voortuin met de monumentale beukenboom 
en een royale, besloten achtertuin. Aan 
de voorzijde, vanaf de straat, loopt de tuin 
richting de voorgevel omhoog, wat de villa 
een klassiek, statig aanzien verleent. Vanuit 
binnen ontstaat, door de hogere ligging, een 
ruimtelijk panorama op de groene omgeving. 
Het landschap met zijn ronde weelderige 
vormen contrasteert mooi met de scherpe, 
geometrische vormen van het gebouw en 
verbind de voor- en achtertuin tot een geheel.
Het concept van de massieve, masculiene 

box waar de leefruimte als een transparant 
volume is uitgesneden, is helder leesbaar. 
De door betonwanden omsloten vertrekken 
zijn introvert en herbergen de werk- en 
slaapkamers. De centrale leefruimte is open 
naar de tuin en laat daglicht tot diep in de 
woning doordringen; de uren van de dag en 
seizoenen van het jaar tekenen zich af in het 
licht van de woonruimte. Door het subtiel 
vouwen van de gevels ontstaat aan de 
voorzijde een intermediair tussen de publieke 
en private ruimte, en aan de achterzijde een 
overdekt buitenterras.

creëren van terras en entree orientatie en beleving organisatie van ruimtes
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Eenvoud, hoogwaardig materiaalgebruik en 
een hedendaagse uitstraling zijn belangrijke 
kernwaarden voor de luxe villa in het groen. 
De gevels van de besloten gebouwdelen zijn 
uitgevoerd in antraciet beton dat robuust oogt 
maar zeer verfijnd gedetailleerd is. Beide 
zijgevels zijn gefabriceerd als één element 
– een 12-ton wegende prefab betonwand 
van 11m x 3m. Ze geven de villa een stoere 
uitstraling, terwijl het gladde, reflecterende 
oppervlakte – verkregen door meerdere 
malen met de hand te polijsten – het 
project een verfijnde en luxueuze identiteit 
verleent. De finesse van het materiaal komt 
tot uitdrukking in het uitstulpende raam van 

de gastenkamer, dat met een elastische 
speelsheid van binnen naar buiten lijkt te 
zijn gedrukt. Op de hoeken komen de enorm 
zware gevelplaten (12-ton), de daklijst en de 
terrasvloer samen in een verfijnde, scherpe 
hoeknaad, waarmee de strakke geometrie 
van het gebouw wordt benadrukt. 
De masculiene en donkere uitstraling aan de 
buitenzijde contrasteert met de helderwitte 
leefruimte binnen, met zijn witte gietvloer, 
plafond en wanden. De privé gedeeltes van 
het interieur kennen een intieme sfeer, met 
kamers die elk een eigen identiteit hebben: 
van de surrealistische toiletruimte tot de 
zonnige gele gastenbadkamer.
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horizontaal hoekdetail
schaal 1:20

1. parallel uitzetraam, gemotoriseerd 
    blank geanodiseerd aluminium 
    drievoudige beglazing
2. prefab gewapend beton gevelpaneel 150mm,   
    antraciet, 4x gepolijst, transparante hydrofobering
    40 mm spouw
    150 mm minerale wol thermische isolatie
    120 mm Poriso keramische blokken
3. aluminium deur, opgedikt met zwart  
    gepoedercoat aluminium zetwerk
    zwart gepoedercoat aluminium zetwerk  
    zijprofielen, custom RVS deurgreep
4. hemelwaterafvoer, geïsoleerd
    18mm multiplex
    stucwerk
5. semi-structurele vliesgevel, 
    blank geanodiseerd aluminium, 
    drievoudige beglazing, zwarte kitvoeg
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Beide besloten volumes zijn opgebouwd uit 
drie zelfdragende prefab antraciet betonnen 
panelen die direct op de fundering rusten. 
De combinatie van de donkere kleur, de 
thermische en fysische eigenschappen van 
beton en de enorme afmetingen van de 
panelen stelden ons voor een grote uitdaging. 
We wilden omwille van kwaliteit (verminderen 
van luchtbellen) de panelen liggend storten 
maar daarna moesten ze wel eerst worden 
gedraaid voordat ze konden worden ontkist. 

Ook waren de panelen te groot om met een 
machine te polijsten en zijn ze dus uiteindelijk 
meerdere malen met de hand gepolijst om ze 
het gewenste reflecterende oppervlakte mee 
te geven.
Daarbij zijn dit soort donkere en massieve 
elementen onderhevig aan aanzienlijke 
expansie gedurende de seizoenen. Door 
verbindingen te gebruiken die zowel 
in horizontale als in verticale richting 
kunnen bewegen hebben we het mogelijk 

gemaakt om in de hoeken de enorm zware 
gevelplaten (12-ton) in een uiterst fijne open 
naad van 10mm te laten samenkomen. De 
zijelementen van 11 bij 3 meter staan tpv de 
fundering op twee pin verbindingen midden 
in het paneel en een schuif/glij verbinding aan 
ieder uiteinde. Verder is het paneel gekoppeld 
aan de aangrenzende betonelementen van 
de voor- en achtergevel dmv een schuif/
glij verbinding voor horizontale en verticale 
beweging. De panelen van de voor- en 

achtergevel zijn op hun beurt gekoppeld 
aan de fundering via een stalen strip richting 
de achterliggende bouwmuur. Door de 
elementen als zelfdragende monolithische 
muren te ontwerpen, versterkt de constructie 
het architectonische concept van een 
massief, masculien object in het groen. 
De betonwanden geven de villa de stoere 
uitstraling, terwijl het gladde, spiegelende 
oppervlakte het groen van de bosrijke 
omgeving op verrassende wijze reflecteert.
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View from the kitchen 
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1 entree
2 woonkamer
3 eetkamer

4 keuken
5 toilet
6 berging

7 gastenkamer
8 kast
9 gasten badkamer

10 werkkamer
11 slaapkamer
12 badkamer
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Door de verdiepingshoge glasgevel aan 
voor- en achterzijde is er vanuit de leefruimte 
een open en transparante verbinding richting 
voor- en achtertuin. Twee volledig op maat 
gemaakte interieurelementen verdelen de 
ruimte in geborgen zones voor de entree, 
woonkamer, eetkamer en keuken. Het 

schijfvormige element in de woonkamer is 
bekleed met donker gebeitst bamboe, wat 
een verbinding legt met de oude beukenboom 
in de voortuin. Het object verbergt alle 
gebouwinstallaties en biedt ruimte aan een 
open haard, de TV en een boekenkast. 
Alsof het de villa vastpint in het landschap, 

zo steekt het volume door het dak heen. Het 
tweede interieurelement, in T-vorm, scheidt 
de entree, de eetkamer en de donkere 
eiken keuken van elkaar. De twee houten 
elementen brengen warmte in het interieur 
en creëren een prettige, intieme schaal in de 
lichte leefruimte. Vanuit deze geborgen maar 

ook open woonruimte kunnen de bewoners 
de tuin in volle pracht beleven.
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1. PVC dakbedekking, wit
    150mm dakisolatie, 
    22mm hout
    170mm houten balken / stalen liggers
    buiten: watervast multiplex, kleur zwart
    binnen: akoestisch stucwerk, kleur wit
2. sendzimir verzinkt stalen zetwerk
3. prefab gewapend beton gevelpaneel 100mm,

    antraciet, 4x gepolijst, transparante hydrofobering
4. semi-structurele vliesgevel 
    blank geanodiseerd aluminium
    drievoudige beglazing, 
    zwarte kitvoeg
5. in het werk gestort gewapend beton, antraciet
    3mm RVS randprofielen, 
    80mm grindpakket

verticaal detail
schaal 1:20
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1. binnendeel: gebogen HSB wand, afgewerkt 
    met 18mm MDF met 0,7mm bamboe fineer, 
    donker gebeitst
    buitendeel: staalconstructie, afgewerkt met 
    4mm Dibond met opdruk
2. warmtepomp + CV
3. liftdeurhaard
4. boekenkast
5. TV
6. WTW installatie

plattegrond interieur element
schaal 1:50
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1. prefab gewapend beton paneel, wit
2. wandcontactdoos
3. elektriciteitspijp
4. afvoer
5. vrijhangende keukenkast
6. vastgestort aan constructieve vloer

keukeneiland
schaal 1:20
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