
i n t e r i e u r

Echte buitenmensen zijn de bewoners van deze bungalow. Niet voor niets kozen ze voor een woning 

in een afwisselend natuurlandschap tussen bos en uiterwaarden in Hattem. Een gezin met kinderen 

dat ook als het minder mooi weer is contact wil houden met het buitenleven. Deze moderne

villa werd ontworpen door architect Liong Lie van 123DV. Tekst: Renée ter Berg / Foto's: Christiaan de Bruijne en 123DVmiddenin de natuur
modern leven
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Bij het ontwerpen van de ideale woning is de leefsituatie en leefstijl 

van de bewoners van groot belang. Ook in dit geval resulteerde dat 

in een aantal belangrijke wensen, die een leidraad vormden voor ar-

chitect Liong Lie van 123DV bij het ontwerp van deze villa. “Dit gezin 

is met mooi weer graag buiten en wil ook vanuit binnen het contact 

met buiten hebben. Ze wilden de kamers zoveel mogelijk op de tuin 

gericht hebben. Verder houdt de man van koken en wilden ze dat 

de keuken ook een onderdeel uitmaakte van het woongedeelte. Ze 

vonden het belangrijk dat de woning een eigen karakter heeft, maar 

niet te protserig zou zijn. Daarnaast waren er ook hele praktische, 

concrete wensen. een ouderslaapkamer met een inloopkast bijvoor-

beeld. Omdat de ene persoon altijd vroeg op moet was het belangrijk 

was dat het licht in de walk-in-closet niet storend zou zijn voor de-

gene die nog in bed lag.”

Verrassende kolom
Liong Lie ontwierp een strakke en minimalistische woning. “Het is 

een grijs blok dat zich als het ware opent aan de zijde van de tuin. 

Aan die zijde staat de kleur wit centraal.” De onderzijde van het dak, 

dat een groot stuk doorgetrokken is zodat er een overkapping over 

het terras ontstaat, is geheel wit, de vloer van het terras is wit en ook 

binnen komt de kleur terug in de wanden en de meubels. in het dak 

is terrasverwarming aangebracht, zodat de bewoners ook op minder 

warme dagen buiten kunnen zitten. Opvallend is de brede spiege-

lende kolom. “er was een kolom noodzakelijk om ervoor te zorgen 

dat het dak voldoende gedragen werd. Vaak kiezen we er als archi-

tect voor om zo’n noodzakelijk object zo klein mogelijk uit te voeren, 

zodat het niet opvalt. Dit keer koos ik ervoor om het anders te bena-

deren. ik wilde het deel van de omgeving uit laten maken door het 

spiegelend uit te voeren. Om dat effect kracht bij te zetten hebben 

we de kolom juist groter uitgevoerd dan nodig. Het sluit goed aan bij 

één van de waardes waar wij als bedrijf voor staan. Die waardes zijn 

passie voor ons vak, toewijding en surprise. De spiegelende kolom 

zorgt absoluut voor een verrassend element.”

Slimme oplossingen
De leefruimte in de woning is maximaal op het zuiden gericht. Dank-

zij de glazen wand die van vloer tot plafond reikt en die zelfs in een 

ronde vorm doorloopt om de hoek, baadt de royale woonkamer van 

120 m2 in het zonlicht. Gordijnen zijn aanwezig, maar wanneer ze 

geopend zijn, ingenieus weggewerkt achter de strakke ingebouwde 

kastenwand. Liong Lie: “De gordijnen bedekken een zeer groot op-

pervlak, wat betekent dat er ook ruimte moest zijn voor een grote 

hoeveelheid stof. Deze loopt dus helemaal door in de kast tot achter 

de televisie en de haard.” De kast lijkt door te lopen naar buiten. Dit 

is echter weer een aparte bergruimte die deels gebruikt wordt als 

opslag voor tuingereedschap en deels als overschot voor de afvoer, 

zodat regenwater onzichtbaar wordt afgevoerd.

i n t e r i e u r

Liong Lie creëerde een prachtige lichtstrook in de keuken

Op deze plaats kunnen fotobijschriften komen. Op deze plaats kunnen fotobij-
schriften komen.  Op deze plaats kunnen fotobijschriften komen. Op deze plaats
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De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project: 

123DV Architectuur & Consult BV
Sint-Jobsweg 30, 3024 eJ rotterdam, tel: 010-4782064

info@123dv.nl, www.123DV.nl

TAO Light Systems BV
Ambachtstraat 3, 4143 HB Leerdam, tel: 0345-631133

info@taolightsystems.com, www.taolightsystems.com

Dokter Interieurbouw
Bellstraat 10, 3771 AH Barneveld, tel: 0342 - 400 111

info@dokterib.nl, www.dokterib.bl

Royaal maar intiem
een ruime living kan lastig zijn bij het ontwerpen, aldus Liong Lie: “Het 

is belangrijk dat de grote ruimte je wel een gevoel van vrijheid geeft, 

maar het moet ook niet aanvoelen als een gymzaal. Door de wan-

den zo te maken dat ze zich als een kom om je heen bevinden, krijgt 

het geheel toch een geborgen gevoel.” Die ronde afwerking voerde 

123DV ook door in het ontwerp van de meubels en het glas. Ze ont-

wierpen de kastenwand, het kookeiland, de kastenwand in de keuken 

en het sanitair op maat. De witte keuken heeft een zeer strakke uitstra-

ling. in het werkblad zijn twee ingebouwde dispensers aangebracht en 

een roestvrijstalen deksel waaronder zich een afvalbak bevindt. Daar 

schuif je dus heel gemakkelijk je afval in. De bewoners wilden graag 

meer daglicht achterin de woning. in de eerdere woning die zich op 

dezelfde plaats bevond moesten ze al erg vroeg het licht aan doen. 

Liong Lie creëerde daarom een prachtige lichtstrook in de keuken.

Rust in de ruimte
Voor de vloer is gekozen voor gevlinderd beton. Dit beton is ge-

schuurd en er is wat kleur aan toegevoegd. Dit zorgt voor een wat 

gevlekt effect. “Dit leek me een juiste keuze omdat het grote vloer-

oppervlak daardoor niet te steriel zou ogen.” in de badkamer is ge-

kozen voor een speciaal soort stukwerk met een betonlook. “Het 

is volledig waterdicht, waardoor er geen tegels gebruikt hoeven te 

worden. Hierdoor zijn er geen naden en ontstaat er rust in de ruimte. 

De muren komen erg mooi uit in combinatie met het mat glas.”

i n t e r i e u r

Op deze plaats kunnen fotobijschriften komen. Op deze plaats kunnen fotobijschriften komen.  Op deze plaats kunnen fotobijschriften komen. Op deze plaats

”Het is een grijs blok dat zich

als het ware opent aan de

 zijde van de tuin. Aan die zijde 

staat de kleur wit centraal”


