Hoofdaannemer: Merks Bouw- En Timmerwerken
Architect: Lenz Architecten

Lenz Architecten
Villa met groots gebaar naar de omgeving

Tim Robben & André van der Velden | Architecten
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Op een plek aan de rand van een dijk, met uitzicht over de velden, was een grote kavel te koop
met veel potentie. De eigenaar wilde graag een ruime villa laten bouwen die levensloopbestendig
zou zijn. De wensen en ideeën waren goed overdacht en behoorlijk ambitieus. Precies een p roject
waar Lenz Architecten het allerliefste mee aan de slag gaat. Het hoogteverschil van de kavel was
een uitdaging en dat is op een prachtige manier geïntegreerd in het totale ontwerp. Ervaar de
weidsheid van deze villa en laat je verrassen door de verschillende niveaus.

Villa met uitzicht | De ruimte komt perfect tot zijn recht

van een klassiek en aan de voorzijde gesloten gevel en een open en modern

De opdrachtgevers kenden André van der Velden van Lenz

gedeelte dat zich in alle vrijheid richt op de tuin. Als je in de achtertuin staat

Architecten al omdat zij een tijd geleden het ontwerp van de

lijkt het net alsof de woning op een terp ligt. Het puntdak aan de voorzijde van

uitbouw van hun vorige woning hadden gerealiseerd. En nu

de woning heeft een grote overstek en een uittimmering van Louro Preto

was de vraag anders, want de opdrachtgever had een

hout. Deze houtsoort komt tevens terug in de voordeur van de villa. De gevel

geweldige kavel gekocht en wilde een ontwerp van een villa

is opgebouwd uit verschillende materialen. Strak stucwerk, staal en

laten maken waar de omgeving en het contact van binnen met

gemetselde muren van een ambachtelijke steen. Het stucwerk is in een taupe

buiten een belangrijke rol zou spelen.

kleur geschilderd, dat past perfect bij het rieten dak, de stenen (vormbakstenen
van Van de Moortel) en het totaal. Nergens zie je kozijnen, die zijn overal

De opdrachtgever wilde ook heel graag een rieten dak.

achter constructie weggedetailleerd. Hierdoor ontstaat er een spel van strakke

Uiteindelijk is in het ontwerp gespeeld met de combinatie

lijnen en de warme accenten van het riet en de steen. Wat een plaatje!
Lenz Architecten
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Panoramaraam geeft licht en uitzicht | Stevig statement aan de voorzijde van
de woning

Als we de villa binnenkomen dan valt direct het vele licht op. Het grote
panoramaraam dat twee verdiepingen met elkaar verbindt, geeft heel veel licht,
ruimte en uitzicht over de achterliggende velden. De trap is bijna een kunstobject. De
grote houten treden lijken in de ruimte te zweven en leiden je als vanzelf naar boven.
De trap doet me denken aan een gebogen ruggengraat van een groot dier. Overal
zijn lange strakke lijnen gecombineerd met warme accenten. De inrichting is
uitnodigend en de accessoires benadrukken de reislustige geest van de opdrachtgever. In de keuken en woonkamer is een akoestisch spanplafond aangebracht. Aan
de achterzijde van de woning is een grote veranda en daar kijk je over het hele
perceel weg. De tuin is uit verschillende vlakken opgebouwd en ontworpen in

samenspraak met de tuinarchitect (Paul Kromhout). Vanuit de villa kun je via trappen
van beton naar het grote gazon lopen. Het is een mix van struiken, bloemen en
volwassen bomen. En allemaal even mooi. Vanuit de tuin kijk je naar de wellness die
op gelijke hoogte van de tuin ligt. Daarboven ligt de masterbedroom met magnifiek
uitzicht. Alles is van glas, en de natuur is echt een met de binnenruimte geworden.
Achter de masterbedroom bevindt zich de ruime garderobe en daarachter ligt de
luxe badkamer. In de wellness kunnen de grote deuren helemaal opgeschoven
worden. Dus je loopt zo van het zwembad de tuin in om na te genieten met een

Wij ontwerpen altijd van binnen naar buiten en hier hebben we echt alles gedaan

enthousiasme ook de bereidheid om echt in jezelf te geloven. Ik

lekker drankje.

om de buitenruimte en de context van het ontwerp te optimaliseren. Het is altijd

houd van mijn vak en als ik samen met opdrachtgevers dit

een proces van elkaar blijven bevragen, kritisch durven zijn en het maximale

soort projecten kan blijven realiseren ben ik meer dan tevreden.

willen bereiken. Ons team is op elkaar ingespeeld, we houden van ons vak en

Opdrachtgevers begeleiden in het vormgeven van hun eigen

In het ontwerpproces had de opdrachtgever een behoorlijk grote inbreng. De

soms kom je ook voor verrassingen te staan die je tot het uiterste alert houden.

woning is echt geweldig om te doen. En deze opdrachtgever

ideeën bleven komen, de vertrekken werden verschillende keren gewijzigd en van

De praktijk van ons vak is heel weerbarstig en het vraagt van ons naast veel

heeft echt alles eruit gehaald. Dat zie je in alles. Mooi he?”

De kracht van samenwerken | 1 plus 1 is magnifiek

plaats verschoven. De opdrachtgever wilde echt het maximale uit het geheel
halen en vertelde André van der Velden dat dit echt het allermooiste is wat hij ooit
heeft gedaan. André van der Velden: “Wij zijn als architecten echte vrijdenkers en
vinden het geweldig als echt alles uit een kavel en een ruimte gehaald kan worden.
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Lenz Architecten | Artistieke vrijdenkers
Lenz Architecten is een architectenbureau in Uden en
is gespecialiseerd in het ontwerpen van exclusieve
woningen voor particulieren. Met een jong dynamisch
team brengen zij droomplekken tot leven en realiseren
zij met passie prachtige projecten. Samen met
opdrachtgevers komen ze tot de mooiste ontwerpen
en verwerken ze alle grote en kleine wensen en eisen in
het totaal. Luisteren kunnen ze als geen ander, dat is
immers het begin van het avontuur dat je aangaat als
architect. Een artistieke vrijdenker word je niet, dat ben
je met hart en ziel.

www.lenz.nl

Architect: Lenz Architecten
Hoofdaannemer: Merks Bouw- En Timmerwerken
E-installaties + domotica: De Groot Elektrotechniek
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Architect
Lenz Architecten, Uden
www.lenz.nl

Spanplafonds
Hollandplafond, Woerden
www.hollandplafond.nl

E-installaties + domitca
De Groot Elektrotechniek, ‘s-Hertogenbosch
www.degrootelektrotechniek.nl

Rieten dakwerken
Pape Rietdekkers, Wijnbergen
www.pape-riet.com

Hoofdaannemer
Merks Bouw- En Timmerwerken, Nuland
www.merksbouw.nl

Natuursteen
Michel Oprey & Beisterveld, Echt
www.mo-b.nl

Sanitair
Sanitairwinkel.nl, Rosmalen
www.rorix.nl

Sauna
Super sauna BV, Deurne
www.supersauna.nl

Stalen deuren & trap
Metaal-Art, Amersfoort
www.metaal-art.nl

Leverancier keuken
Lodder Keukens, Barneveld
www.lodderkeukens.nl

Tuinaanleg
Van Zoggel Bestrating, Geffen
www.vanzoggelbestrating.nl

Aluminium kozijnen & lijsten
Slegers Meesters in Felstechniek,
Beek en Donk
www.meesterinfelstechniek.nl

Verlichting
Lucide, Antwerpen (BE)
www.lucide.com

Aanleg kunstgras
Tuin en Kunstgrass Oss, Oss
www.tuinenkunstgras.nl
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