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Villa in‘t Gooi
Bij deze Villa in ’t Gooi liepen het ontwerp van het interieur en exterieur
vrijwel parallel, waardoor de mogelijkheden bij het invullen van de
plattegrond groot waren. In het nieuwbouwproject zijn alle keuzes,
tot op het kleinste detail, weloverwogen. Die ruimte was er vanwege
een eerdere samenwerking met de opdrachtgever. De materialen,
de zichtlijnen, de indeling en lichtval zijn volledig op elkaar afgestemd.
Dat leidt tot een uitgebalanceerd, open decor waarin iedere millimeter klopt.
Het is het resultaat van een innige samenwerking tussen opdrachtgever,
interieurarchitect en aannemer, van verschillende partijen kortom die
met elkaar vertrouwd zijn.
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De trap in de door groen omgeven Villa in ’t Gooi is niet zomaar een trap.
Dat de houten treden de vier verdiepingen van deze eigentijdse woning met
elkaar verbinden, is vanzelfsprekend. Toch is hier meer aan de hand. De
witstalen trap is vooral een beeldbepalend element dat de gedetailleerde
werkwijze van de interieurarchitect weerspiegelt. Het trapportaal prikkelt de
fantasie en maakt nieuwsgierig naar de rest van de woning.

Hoogstandje
Niet alleen visueel, ook technisch gezien is hier een hoogstandje geleverd.
Er was een stevige bouwkraam voor nodig om de drie onderdelen – met
per verdieping een gewicht van vierduizend kilo – op hun plaats te krijgen.
Daarbij draaide het om precisiewerk. De bouwkundige elementen sluiten tot
op de millimeter aan op de verdiepingsvloeren, waardoor ze lijken te zweven
in de ruimte. Pas na de installatie van de trapdelen is het dak op de villa
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geplaatst, hetgeen alleen mogelijk was doordat
alle betrokken partijen gelijk opliepen.

Beeldbepalende details
De interactie heeft ook geleid tot een evenwichtig
geheel, waarbij in- en exterieur volledig op
elkaar zijn afgestemd. De grote lijnen dienen
als uitgangspunt, maar het zijn uiteindelijk de
details die beeldbepalend zijn. Alles valt hier op
zijn plek. Omdat het bouwvolume aan regels
gebonden was, is ervoor gekozen de grond in
te gaan. De ondergrondse verdieping zegt iets
over de bewoners: naast een technische ruimte
bevinden zich er een bar, een proeflokaal,
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een feest- en fitnessruimte. Blikvanger is de
wijnkamer met glazen wanden, die ervoor zorgen
dat de verdieping zich in één oogopslag laat
lezen. Een vergelijkbaar effect is bereikt in het
portaal. Dankzij het open karakter van de trap en
de bijzondere lichtinval ontvouwt de woning zich
direct bij binnenkomst. In het woongedeelte lopen
zitkamer, eetkamer en keuken in elkaar over.
Doordat gebruik is gemaakt van verschillende
materialen hebben ze ieder een eigen sfeer
waardoor de ruimtes toch intiem aandoen.
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