
Van Egmond, architecten | Wulpse woning 
combineert ruimte met intimiteit
Van Egmond, architecten realiseerde met deze villa de perfecte overgang tussen de buurt-
bebouwing en het weidse landschap. Het spel van hoeken en knikken in de kappen sluit 
naadloos aan op de omgeving en zorgt voor veel toetreding van daglicht. De woning is 
opgetrokken uit stoere en robuuste, bewezen materialen, waardoor een interessant 
 spanningsveld is ontstaan tussen riet, hout en baksteen.Diederik & Britta van Egmond | Architecten
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Diederik van Egmond: “Een goed ontwerp start altijd bij de 
 dialoog met de bewoners, zodat we de persoonlijke behoeften 
kunnen vertalen naar de leefomgeving. Ook het integreren van 
het landschap zorgt ervoor dat het ontwerp op organische 
 wijze aansluit bij de omliggende natuur. De natuurlijke materialen 
en kleuren in zwart, wit en antraciet geven een goede en 
 eenvoudige basis. Met het interieur kan vervolgens - indien 
 gewenst - worden ingespeeld op de trends. Het was een goede 
samenwerking -met chemie- met de opdrachtgever. Zo konden 
wij echt een thuis voor deze familie maken.”  

In- en exterieur: speels en statig 
“De villa ligt horizontaal in het landschap en komt daardoor mooi uit op het perceel”, 
vertelt Diederik. “Het spel van de rieten kappen heeft een bepaalde vanzelf-
sprekendheid, doordat we ze subtiel op elkaar aan hebben laten sluiten. Het 
exterieur geeft een mooi voorproefje van het interieur. De gebruikte materialen en 
kleuren zijn divers. Toch stralen ze ondanks die diversiteit eenheid en harmonie uit. 
Het ex- en interieur sluiten aan op de belevingswereld van het gezin met twee 
 kinderen, waarbij er ruimtes zijn waar je heerlijk samen kunt vertoeven maar waar 
ook rekening is gehouden met de nodige privacy. Dit is gecreërd door de hoogte-
verschillen van de vides. Zo geniet je van de intimiteit én ruimte.”

Lotus 49 aan de muur
Bij binnenkomst wordt direct duidelijk wat de grootste hobby van het gezin is. Links 
hangt een raceauto type Lotus 49 uit 1967 als ‘schilderij’ aan de hoge wand. Met de 
oldtimer is destijds in de Formule 1 geracet. De bewoonster  vertelt: “Het was een 
hele klus om de auto binnen te krijgen, te kantelen,  omhoog te takelen en vervolgens 
op te hangen. De wand is er uiteraard op gemaakt, want die moest het gewicht van 
bijna 500 kilo kunnen dragen.” Diederik vult aan: “Het huis is ontworpen rondom de 
wensen en karakters van de bewoners. De lotus met zijn prominente positie is daar 
een voorbeeld van.” Het is een  indrukwekkend zicht, net als de gigantische armatuur 
met kunststof diamanten en metalen schakels die de ruimte van het trappenhuis 
opvult en de  boven verdieping verbindt met de begane grond. De twee eyecatchers 
houden elkaar prima in balans en doen niet voor elkaar onder. De hal met grote, 
vierkante, lichte tegels biedt toegang tot de rest van de woning. 

Woonkeuken met bijzondere elementen
Rechts van de entree bevindt zich op de eerste laag de Culimaat woonkeuken met 
uitzicht op de tuin en het verwarmde zwembad, en op de tweede laag een kantoor 
met zithoekje en balkon. De keuken heeft een aantal bijzondere elementen, zoals de 
doorlopende open haard en de vide. Achter het kookeiland is een op maat gemaakte 
eikenhouten  kastenwand met onder meer een vaatwasser en koelkast. Het door 
Culimaat en Bob Manders samen ontwikkelde eiland is gemaakt van Corian en 
verlijmd zodat er nagenoeg geen naden te zien zijn. Het zitgedeelte en de kopse 
kant van het eiland loopt in de schuinte mee van het huis. Door rust in de ruimte te 
creëren zijn de kastenwanden voorzien van draai en schuifdeuren. Naast de tuin-
deuren is plaats gemaakt voor een ruime wijnklimaatkast. De vloer is voorzien van 
 dezelfde tegels als in de hal. Verder naar rechts is een gezellige zithoek gerealiseerd. 
Ook hier trekt een uniek item de aandacht: een ronde houten tafel afgegoten met 
epoxy,  volledig ontworpen en gemaakt door de bewoners. 

Verbindende factoren
Vanuit de keuken loop je links de eetkamer in met daarachter de woonkamer met 
verlaagd plafond. De ruimtes hebben een open structuur, maar bieden ook voldoende 
privacy door de speelse ligging ten opzichte van elkaar. De vloeren in Hongaarse 
punt zijn een verbindende factor in de villa. Net als de zwarte roedes en balustrades 
en de zwarte spots, die overal in duo’s hun licht opwerpen. De texturen en patronen 
van de vloeren en muren geven zachtheid aan het geheel. De complete woning is 
voorzien van ingebouwde speakers in vrijwel alle vertrekken, klimaatbeheersing en 
airco, aangestuurd door een ingenieus domoticasysteem. Vanuit elke ruimte geniet 
je van het zicht op de tuin rondom, die achter de zwarte shutters verborgen ligt. De 
rieten overstekken geven daarbij een intiem en knus gevoel, waardoor binnen en 
buiten niet alleen qua ontwerp maar ook qua gevoel in elkaar overlopen.

Parketvloer: L.L. Parket
Raamdecoratie: Copahome

Kokendwaterkraan: Quooker Nederland 
Wandbekleding: Dofine

Keuken: Culimaat BV
Keukenapparatuur: Gaggenau
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Architect
Van Egmond, architecten, Noordwijk
www.vanegmondarchitecten.nl

Bouwbedrijf
Verbij Hoogmade, Hoogmade
www.verbij.nl 

Keuken
Culimaat BV, Berlicum
www.culimaat.nl 

Parketvloer
L.L. Parket, De Lier
www.llparket.nl 

Raamdecoratie 
Copahome, Breda
www.copahome.com 

Keukenapparatuur
Gaggenau, Hoofddorp
www.bsh-group.nl 

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland, Ridderkerk
www.quooker.nl 

Wellness - volledige realisatie 
SJARTEC BADKAMERS | WELLNESS | TEGELS, Leiden
www.sjartec.nl 

Tekst: Birgitta van der Linden, BLUSHtxt  |  Fotografie: Jaro van MeertenPartners & leveranciers

Kranen badkamer
JEE-O B.V., Nijmegen
www.jee-o.com 

Zwembad
Waterstijl, Dordrecht
www.waterstijl.nl 

Rietdekker
Van den Bergh Rietdekkers, Delfgauw
www.rietwerk.nl

Tuinaanleg
Westland Hoveniers, Poeldijk
www.westlandhoveniers.nl 

Wandbekleding
Dofine, Winschoten
www.dofine.nl 

Van Egmond, architecten
Van  Egmond, architecten is een veelzijdig en creatief  bureau voor  architectuur, interieur en stedenbouw,  gevestigd in Noordwijk. Het 
 familiebedrijf Van Egmond, architecten is een full-service architecten bureau en valt onder de creatieve en zakelijke leiding van broer en zus 
Diederik en Britta. Diederik en Britta van Egmond en hun team van circa 40  architecten zorgen ervoor dat de woonwensen van de opdracht-
gever worden  gerealiseerd en het complete proces zo soepel mogelijk  verloopt. De rieten kappen, het spel in vorm en indeling, en de 
 veelvuldige zichtassen met behoud van intimiteit behoren tot de signatuur van het architecten bureau. Diederik: “De uiteindelijke stijl is 
 afhankelijk van de wensen van de  opdrachtgever. Wij zorgen ervoor dat er  voldoende ruimte is om al die wensen kenbaar te maken, zodat 
wij ze kunnen  integreren. Een woning is een heel persoonlijk verhaal voor de bewoners. Een vruchtbaar  samenspel ontstaat alleen als je 
elkaar de ruimte geeft en goede kaders schept waarbinnen gecreëerd kan worden.” 
www.vanegmondarchitecten.nl

Slapen en relaxen in luxe
Aan de voorkant van de villa, links van de hal, leidt een gang naar de master 
bedroom. Met één druk op de knop opent in de slaapkamer automatisch de 
zware houten deur naar de badkamer met regendouche, dubbele wastafels, 
toilet en eivormig vrijstaand ligbad. De muren in de slaapkamer zijn een tailor 
made ontwerp van Dofine en komen prachtig tot uiting in combinatie met de 
houten planken vloer. In de kelder bevindt zich de ruime wellness met droge en 
natte ruimte, en regendouche. De bewoonster heeft aan één zijde een  kussenwand 
gecreëerd. De leren  kussens - zo’n 60 in totaal - zijn met de hand genaaid en 
 vervolgens via magneetstrippen bevestigd. Hierdoor is er een knap spannings-
veld ontstaan met de luxe mozaïekwanden.

Architect: Van Egmond, architecten

Wellness - volledige realisatie: SJARTEC BADKAMERS | WELLNESS | TEGELS

Kranen badkamer: JEE-O B.V.
Raamdecoratie: Copahome

Rustieke, stoere mancave 
De tweede woonlaag biedt naast een aantal slaapkamers, een 
logeerkamer en een badkamer, ook ruimte aan een stoere 
mancave die via een aparte trap bereikbaar is. De mancave is 
voorzien van een bar waar alle drankjes verleidelijk staan 
 uitgestald, een grote comfortabele loungebank met bioscoop-
functie, een eigen toilet en een pokertafel. Het racethema is ook 
hier doorgevoerd met een illustratie en quote van Ayrton Senna: 
‘I have no idols. I admire work, dedication and competence’. 
De donkerhouten planken vloer en de gedempte verlichting 
 geven een rustieke, rokerige ‘look’ aan het geheel.


