UITGELICHT

PROJECT

VILLA BOSLAAN IN
BERGEN NH

EEN PROJECT VOLLEDIG TEGEN DE STROOM IN STARTEN, DAAR
HADDEN ZE BIJ PIETER DE BOER BOUWONDERNEMING WEL OREN
NAAR. DE AANNEMER NAM ZIJN OPDRACHTGEVER BIJ DE HAND EN
INTRODUCEERDE HEM BIJ DIVERSE ARCHITECTEN. ‘HET WAS VLOEKEN IN
DE KERK, WANT NORMALITER ZIT DE AANNEMER OP DE SELECTIESTOEL
EN IS DE ARCHITECT DE STURENDE PARTIJ.’ EEN GOED BEGIN IS HET
HALVE WERK.
TEKST MARIEKE POOL ■ FOTO’S KEESNAN DOGGER
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Voor het ontwerpen van de woning viel de keuze uiteindelijk op architect Jan de Wit, mede vanwege zijn
vermogen om goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en deze naar een schets te vertalen.
Voor de aannemer was vooral zijn accurate manier van werken een pré.
Het realiseren van de nieuwe woning op de beoogde locatie, bracht wel enige uitdagingen met zich: de
karakteristieke, doch zeer verouderde woning (bouwjaar 1921) diende plaats te maken voor een moderne villa
met alle gemakken van dien. Dat was voor enkele dorpelingen wel even slikken. Ook diende er voor de 140
vierkante meters tellende kelder, welke direct als fundering van de woning zou fungeren, een aanzienlijke
hoeveelheid grond te worden afgegraven. Maar de aannemer kwam beslagen ten ijs: hij had een uitgebreid
bemalingsplan klaarliggen en nulmetingen verricht, waardoor nauwlettend in de gaten kon worden gehouden
dat de werkzaamheden geen schade zouden veroorzaken aan de omliggende woningen.
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‘IN SOMMIGE
SLAAPKAMERS ZIJN
DE PLAFONDS HOGER
DAN DE RUIMTES DIEP
ZIJN, DAT GEEFT EEN
WAANZINNING EFFECT’.

In de kelder van deze gigant van een villa vindt men

De tweede verdieping is uitgerust met vier slaap- en

de techniekruimte. De hierin gevestigde bodem-

twee badkamers. De master bedroom heeft een

warmtepomp zorgt voor de verwarming en koeling

inloopkast en een directe toegang tot de ouder-

van de woning. Naast de techniekruimte zijn ook de

badkamer voorzien van een vrijstaand ligbad en een

wasruimte (voorzien van stortkoker), de sauna en

ruime douche. Via de gang betreden de kinderen hun

infrarooddouchecabine, de fitness- en yogaruimte en

eigen badruimte. Opvallend zijn de hoge plafonds,

de thuisbioscoop in de kelder gesitueerd.

gerealiseerd door de dubbele punt in de woning. In

PROGRAMMA | Wooncomplex villa
ONTWERP | 2018
REALISATIE | 2019/2020
OPDRACHTGEVER | Particulier
ARCHITECT | Jan de Wit
AANNEMER | Pieter de Boer Bouwonderneming
CONSTRUCTEUR | Van der Weide & van Bragt
PROJECTMANAGEMENT | Jan de Wit
BOUWKOSTENADVISEUR | Pieter de Boer Bouwonderneming
W-INSTALLATEUR | Woldhuis Installatietechniek
E- INSTALLATEUR | Vlaar Elektrotechniek
VERLICHTING | Aladdin Lampen
INTERIEUR | Jacco Bakker
VLOEREN | Martijn de Wit Vloeren
RAAMBEKLEDING | Joxal Interieur
BEELD EN GELUID | Woldhuis Expert

sommige slaapkamers zijn de plafonds hoger dan de
Op de begane grond vind je een prachtige moderne

ruimtes diep zijn. Dat geeft -zeker in combinatie met

keuken, de eettafel en een speelruimte voor de

de prachtige verlichting- een waanzinnig effect.

kinderen. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich
de living met haard en is het kantoor gevestigd.
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