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5 villa’s in Hoenderloo.

5 villa’s, Hoenderloo

Op een fantastische lokatie, tegenover de ingang van Park
de Hoge Veluwe zijn 5 ruime, landelijke villa’s gebouwd. De
ligging is ook in een ander opzicht uniek; aan de westzijde
het uitzicht op een weiland en aan de oostzijde beschermd
door de bomen van een volgroeid bos met bestaande woonhuizen op grote kavels. Het ontwerp van de woningen is
ontstaan vanuit deze aanwezige landschappelijke kwaliteit;
de spanning tussen de open en gesloten zijde, oriëntatie
op de zon en het landelijke karakter. De verschijningsvorm
is eenvoudig; de enkelvormige bouwvolumes staan op de
noordelijke erfgrens en openen zich met een lessenaarsdak
naar het zuiden, zo ontstaan 3 soorten buitenruimten elk
met een eigen kwaliteit, de groene besloten achtertuin, de
patioachtige zijtuin en de open voortuin met het weidse uitzicht en het genot van de avondzon. De plattegrond van de

woning volgt deze 3-deling nauwgezet: de woonvertrekken
geven toegang tot de achtertuin en hebben grote glaspartijen gericht op het zuiden. Een grote woonkeuken grenst
aan een overdekte, iets opgetilde veranda op het westen.
De eenvoudige verschijning buiten wordt voor een tweetal
villa’s binnen extra spannend en onverwacht complex door
de toegevoegde kelderverdieping onder bijna het hele huis.
Daar bevindt zich een grote 2e verblijfsruimte die voor
allerlei doelen te gebruiken is en door een vide verbonden
is met de begane grond. Deze ruimte heeft toegang tot een
besloten patio waarvandaan weer met een buitentrap de tuin
bereikt kan worden. Het is aan de toekomstige bewoners om
de plattegrond verder in te delen. Er zijn legio mogelijkheden
om op alle verdiepingen speciﬁeke woonwensen een plek
te geven. Natuurlijke materialen geven de eenvoudige vorm
een landelijke, kalme luxe uitstraling. Hout wordt toegepast
voor de veranda, de garagedeuren en de kozijnen, grove

genuanceerde handvormstenen worden in twee metselverbanden als gevelbehandeling gebruikt en het sedumdak dat
per seizoen wisselt van kleur, vormt “de vijfde gevel” waarop
de buren uitkijken. De enige doorbreking van dit dak is een
zinken volume met daklicht dat de badkamer omhult.
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