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LENZ Architecten | Moderne woning met geborgen
karakter in bosrijke omgeving
Tim Robben &
André van der Velden | Architecten

‘Een niet alledaagse, toekomstbestendige woning’. Dat is wat de bewoners aan LENZ Architecten
vroegen om te ontwerpen. Intussen genieten deze bewoners van een in het oog springende, strak
vormgegeven woning met speelse elementen, in een weelderig groene omgeving.

Ontwerp I Van binnen naar buiten

Exterieur I Schuine daklijn

dit bijzondere project dat zij, in samenwerking met Aannemings-

de voor- als achterzijde van de woning is toegepast en buiten en binnen zorgt

bedrijf P. van Driel, realiseerden. Hun opdrachtgevers keerden na

voor een imposante, niet alledaagse vormgeving. De woning is groot, maar

decennia terug uit het buitenland, naar een bosrijk Brabants

heeft door het ontwerp toch een geborgen karakter. De bewoners profiteren

dorp. Tim over de werkwijze van Lenz: “We ontwerpen de

daarnaast, door de positie van de woning op het schuin aflopende perceel en

buitenzijde van een woning aan de hand van wat er voor de

de niet alledaagse plattegrond, optimaal van daglicht, privacy en de bosrijke

binnenzijde is bedacht. Bij het ontwerp van het interieur houden

omgeving. Het leien dak loopt voor een deel door tot de grond en omarmt de

we meteen rekening met de omgeving, zoals ligging ten opzichte

lichte, gemêleerde gemetselde muren en de naar achteren gelegen entree.

van de zon en de naastgelegen woningen.” André vult aan: “Wat

Langs de dakrand zijn stoere zinken delen verwerkt. Het metselwerk van de

de omgeving biedt, vervlechten we letterlijk in de indeling van de

gevels komt ook terug in de plafonds aan de buitenzijdes, zoals bij de poort

leefruimtes. Dat hebben we voor deze woning dan ook gedaan.

die boven de parkeerplaats is gesitueerd. En de toegepaste donkere rockpanel

Zo ontstonden er ook mooie buitenruimtes, zoals een aangename

gevelpanelen combineren fraai met de andere donkere delen van het exterieur.

plek aan de voorzijde op het zuiden, met voldoende privacy en

Tim: “Een bijzonder detail aan de woning is de toepassing van Braziliaans

een meer schaduwrijke plek aan de achterzijde voor zomers.

metselwerk, dat bestaat uit openingen die het daglicht op speelse wijze naar

Maar ook het prachtige daglicht vanuit het noorden, valt mooi

binnen laat komen.” Als je de trap in de woning naar boven neemt, zie je het

naar binnen door de hoge ramen aan de achterzijde.”

schitterende effect hiervan naar binnen schijnen.

Eigenaren Tim Robben en André van der Velden, vertellen over
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Living en keuken I licht en rustig

omdat zij ook veel houten materialen in hun woning in het buitenland hadden.

De entree van de woning geeft, via een brede taatsdeur,

Een eyecatcher is de doorkijkhaard. André: “De doorkijkhaard is een scharnierpunt

toegang tot de prachtige lichte keuken en de daarachter gelegen

in de woning en fungeert ook als divider. De geïntegreerde kastenwand aan de

living met warme uitstraling. Overal in de woning waar de schuine

kant van de living, is voorzien van een blauwstalen achterwand. En we hebben

daklijn zichtbaar is, zijn smalle licht eikenhouten planken voor

de keuken ontworpen met een centraal kookeiland, dat uitzicht biedt op de grote

het plafond toegepast. Dezelfde houtsoort is in een bredere va-

eettafel.” Deze eettafel is ook als maatwerk ontworpen en heeft, geheel in stijl met

riant gebruikt als parketvloer. Ook de trap naar boven is

de woning en het perceel, een lange en kortere zijde. Een bijzonder speels

gemaakt van deze houtsoort. Het hout geeft het interieur een

element is de hoge smalle doorkijk tussen het keukenwerkblad met spoelbak en

warme, geborgen indruk en voelt voor de bewoners vertrouwd,

de achter deuren verscholen koffiepantry.

De woning wordt gesierd door een opvallend schuine daklijn, die zowel aan
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Entresol I ruimtelijk en licht

Op de eerste en bovenste etage van de woning is een hele ruime entresol. Tim
vertelt: “Deze entresol is zo gemaakt dat er ook twee kamers van gemaakt
kunnen worden. Nu wordt hij gebruikt als werkkamer en atelier.” De entresol heeft
een glazen balustrade en staat in directe verbinding met de riante keuken.
Behalve de royale werkkamer, is er op deze etage een grote logeerkamer,
badkamer en apart toilet. De badkamer is voorzien van natuurlijke, lichte tinten.
Zo liggen er lichtgrijze keramische tegels op de vloer en is er een dubbele wastafel
met een licht eikenhouten meubel.

“Deze entresol is zo gemaakt dat er ook twee kamers
van gemaakt kunnen worden. Nu wordt hij gebruikt
als werkkamer en atelier.”
Slaapkamer, badkamer en bijkeuken I Gelijkvloers comfort

De bewoners komen via de keuken bij hun slaapkamer met weids uitzicht over
hun tuin en het daarachter gelegen bos. Via de plafondhoge dressing van licht
eikenhout, kunnen zij in de ruime badkamer gebruik maken van een dito douche

Leidekker: Leidekkers en Loodgietersbedrijf Ferdy Bogaerts
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf P. Van Driel
Architect: LENZ Architecten

en wastafelmeubel.
Opvallend is de repeterende toepassing van hout, lichte wanden en de lichtgrijze
keramische tegels. Via de entree van de woning, die wordt verlicht door een
speelse hanglamp, is ook nog een wasruimte bereikbaar en een bergruimte. De
combinatie van al deze ruimtes met de living en keuken, geeft de bewoners een
comfortabel levensbestendig thuis.

Verlichting – hal: Ilfari
Raamdecoratie: Woninginrichter Rooijackers Gemert
Kozijnen en stalen deuren: Breeuwer Aluminium kozijnsystemen

LENZ Architecten

LENZ Architecten is een creatief architectenbureau in Uden en levert maatwerk voor particulieren die oog en oor hebben voor ambachtelijke
materialen en creatieve oplossingen. De architecten zijn artistieke vrijdenkers, treden buiten de kaders van bestaande ideeën en zoeken
graag de grenzen op van het mogelijke. Ieder project ontstaat door een combinatie van creativiteit en vakkundigheid en is een maatpak voor
een ideale leefomgeving. LENZ Architecten levert graag meerwaarde in de vorm van extra toepassingen in de uitstraling van het ontwerp of
door bijvoorbeeld thema’s als duurzaamheid, veiligheid of efficiënt bouwen toe te voegen. Onderscheidend aan de manier van werken is de
omgekeerde ontwerpvolgorde, waarbij LENZ Architecten van binnenuit het ontwerp opbouwt aan de hand van kenmerken als gebruik,
routing en beleving. Uit deze opgave ontstaat vervolgens de architectuur, waarbij tevens rekening wordt gehouden met zaken als materiaalkeuze,
locatie, zichtlijnen en privacy.

www.lenz.nl

Partners & leveranciers

Stucwerken: Stukbouw
Trap: Machinaal Timmerbedrijf van der Linden
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E-installatie en verlichting: Schepers Elektrotechniek

Tekst: Sanne Bender | Fotografie: Rene van Dongen & Jaro van Meerten

Architect
LENZ Architecten, Uden
www.lenz.nl

Stucwerken
Stukbouw, Schijndel
www.stukbouw.nl

Keuken, kasten en badkamer meubilair
Van der Lee Interieurbouw, Volkel
www.vanderleeinterieurbouw.nl

Toegangspoort
Hektracon, Vorstenbosch
www.hektracon.nl

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf P. Van Driel, Vorstenbosch
www.pvandriel.nl

Gevelstenen
Vandersanden Nederland, Spijk
www.vandersanden.com

Kozijnen en stalen deuren
Breeuwer Aluminium kozijnsystemen, Uden
www.breeuweruden.nl

Haard – binnen
Heerkens Openhaarden, Nistelrode
www.heerkens.nl

Raamdecoratie, bank en eetkamerstoelen
Woninginrichter Rooijackers Gemert, Gemert
www.rooijackers-gemert.nl

Verlichting – hal
Ilfari, Beek en Donk
www.Ilfari.com

Trap
Machinaal Timmerbedrijf van der Linden, Veghel
www.vdlindenveghel.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk
www.quooker.nl

Home & Building automation
Loxone Benelux, Nijlen
www.loxone.com

Smarthome systeem, verlichting,
E-installatie, beveiliging, audio
Schepers Elektrotechniek, Uden
www.scheperselektrotechniek.nl

Leidekker
Leidekkers en Loodgietersbedrijf
Ferdy Bogaerts, Ravenstein
www.bogaerts.nl

Tuinontwerp en aanleg
Lips Groen Hoveniers, Nistelrode
www.lipsgroen.nl
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