
Een vooroorlogse villa. Dat is veelal een synoniem voor mooi en romantisch, maar óók voor gedateerd. In een sfeervol-

le wijk in Eindhoven ontdekte ‘the art of living’ een uitzondering. Een stadsvilla waar de sfeer van weleer hand in hand 

gaat met prikkelende en oogstrelende noviteiten en eigentijdse gemakken. Een (t)huis  om verliefd op te blijven. Temeer 

omdat een privé plekje, of het nu is om te werken of te relaxen, er moeiteloos te vinden is.    

Villa om altijd verliefd op te blijven

Het gerenommeerde lichtfestival Glow plaatst Eindhoven 
in een sfeervol gloedlicht. Het bijzondere licht straalt ook 
af op een stijlvolle villawijk nabij het riviertje De Dommel. 
Een Brabants echtpaar verwierf er eind vorige eeuw een 
statige villa. Ruim een decennium na de eerste renovatie 
vond het ondernemersechtpaar het hoog tijd voor een eigen-
tijdse update. “We wonen hier fantastisch”, zegt de huisheer. 
“Verhuizen was daarom geen optie. Maar de indeling van 
de woning voldeed niet meer helemaal. We hadden behoefte 
aan wat meer eigen, persoonlijke leefruimte voor ons en 
onze zoon. En wat meer licht in de woning. Een eigen 
zwembad was ook een lang gekoesterde wens.” 

Het werd dus renovatie en uitbreiding. De bewoners namen 
een architect in de arm. Maar alle ingediende plannen 
stuitten lange tijd op een veto van de gemeente Eindhoven. 
Tot de familie van architect wisselde en het gerenommeerde 
Eindhovense architectenbureau De Bever inschakelde. 
Vanaf dat moment kwam er vaart in. Sterker nog: zelfs de 
welstandscommissie van de gemeente was, volgens de bewo-
ners, zichtbaar begeesterd. 
“Toen Stefan de Bever, na het inventariseren van onze wen-
sen, hier zijn eerste schets maakte, zei ik: ‘hier word ik echt 
blij van’,” herinnert de vrouw des huizes zich. Met een brede 
glimlach: “en dat ben ik nog steeds! Dit is een niet al te 
groot huis, maar werkelijk ieder hoekje is nu optimaal benut. 
En dat met 100 procent topvakwerk.” 



Koninklijk vakwerk 
Hoofdaannemer Burgtbouw en ingeschakelde vakbedrijven als glasarchitectuur Si-X, Brabo Flooring, tegel- en natuur-
steenwerken Stone Natural Class, Van Gemert zwembaden, Boley Openhaarden (“we hebben vier nieuwe open haarden, 
twee échte en twee gasgestookte”) en Muis Akoestisch plafond hebben inderdaad kwaliteitswerk geleverd. PGA Groep 
(design meubelen) en designer Joost van Bleiswijk hebben daarnaast enkele heuse eyecatchers toegevoegd. 
“In één woord fantastisch is ook ons idee geweest om Van der Plas Meubel & Project BV uit ’s-Hertogenbosch in te schakelen,” 
zeggen de bewoners. En inderdaad: het topbedrijf, dat vrijwel onopgemerkt vaker voor het koningshuis werkt, heeft ook 
in Eindhoven koninklijk werk afgeleverd. 



“Van onze oude keukenruimte is een tv-kamer gemaakt. Van een deel van de huiskamer is keuken gemaakt. De 
keuken heeft een centrale plek in de woning gekregen”, zet de huiseigenaar uiteen. “We koken graag, vandaar 
deze nieuwe romantische geëmailleerde keuken”, vult zijn echtgenote aan. 
De bewoonster: “Ik wilde graag dezelfde geëmailleerde stalen achterwand. Ook deze is door Van der Plas naar 
wens gemaakt. In samenwerking met Van der Plas zijn daarnaast onze ideeën over de inrichting verder ontworpen 
en uitgewerkt. Zo hebben ze de opbergkasten in natuurtinten aan het kookeiland gemaakt. Ook daar ben ik erg 
gelukkig mee. Zoals ook in het bijzonder met de leren grepen aan de keukenkastjes en de messing keukenvloer.” 

Buitengewoon te spreken zijn de bewoners over de door Van der Plas vervaardigde ‘boomstamtafel’. “We zagen 
de tafel in een museum in New York. Hij was 2,5 meter lang. Ik wilde dezelfde tafel in een lengte van 5,5 meter.” 
Niemand kon het maken. Maar Van der Plas nam de uitdaging graag aan. Glimlachend: “We werden zelfs uitge-
nodigd tijdens de productie in de werkplaats te ’s-Hertogenbosch het hout te komen ruiken. In één woord        
uitmuntend!”
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Rust en eenvoud
Door het inbrengen van een glaspui met stalen frame, analoog aan een al 
bestaande glasruit, is het karakter van de villa zichtbaar versterkt. Zoals ook de 
natuurlijke verbinding tussen binnen en buiten. Daarvoor zorgen tevens de 
twee glazen, schuifbare dakkoepels in het nieuwe wellnessgedeelte. “Midden in 
de winter kun je daardoor binnen zittend, comfortabel genieten van de buiten-
zon,” glunderen de bewoners. De nieuwe wellnessaanbouw is goeddeels uitge-
voerd in travertin kalksteen. Het  sluit perfect aan op het bestaande karakter 
van de woning. “De open haard en de vensterbanken op de slaapkamers zijn 
van origine van travertin.” De travertin kalksteen zorgt voor rust en eenvoud. 
Eyecatcher accenten zoals een ronde spiegeldeur in een raam of exclusief 
Bisazza glasmozaïek tegelwerk zorgen voor een doos van Pandora effect. Als je 
een deur opent, valt een opgetogen reactie moeilijk te onderdrukken.  



Stadsvilla met moderne twist 
Ontspannen wordt met een grote ‘O’ geschreven in de wellnessaanbouw. Het aanlokkelijke zwembad met 
jetstream (“dat was een lang gekoesterde wens”) vervult daarin een hoofdrol. Een hoofdrol vervulde ook 
de bewoonster. Met vrouwelijke touch zette ze her en der een geslaagd puntje op de ‘i’ in exterieur en 
interieur. “Ik vond het aanvankelijk te rechthoekig. Te kil en strak zeg maar. De vrouwelijke vormen 
ontbraken.” 



“Of ik tevreden ben over het eindresultaat? Het klinkt mogelijk clichématig, maar als ik morgen opnieuw 
kon beginnen, zou ik helemaal niets veranderen.” De heer des huizes stemt er con amore mee in. Een 
enorm compliment voor de betrokken bedrijven. De bewoners, tandarts en orthodontist van professie, 
zijn namelijk perfectionistisch ingesteld met oog voor detail. De jong volwassen zoon toont zich even-
eens helemaal happy met zijn nieuwe domein. Kortom: de romantische stadsvilla met moderne twist past 
het hele gezin als een warme jas. “Dit is een thuis om verliefd op te blijven. Temeer omdat een privéplekje, 
of het nu is om te werken of te relaxen, nu moeiteloos te vinden is”, klinkt het unisono.       
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Dit project werd mede gerealiseerd door:

Architect
De Bever Architecten BNA, Eindhoven
Tel.: 040 - 244 5987
www.debeverarchitecten.nl

Aannemer
Burgtbouw, Deurne
Tel.: 0493 - 315 050
www.burgtbouw.nl

Haarden
Boley openhaarden, Veghel
Tel.: 0413 - 340 545
www.boley.nl

Interieur & meubelen
PGA Groep, Eindhoven
Tel.: 040 -  2130130
www.pga.nl

Glaswerk
Si-X, Benthuizen
Tel.: 079 - 331 0443
www.si-x.nl

Natuursteen
Stone Natural Class, Reusel
Tel.: 0497 - 645 942 
www.stone-bv.nl

Akoestisch plafond
Muis akoestiek, Purmerend
Tel.: 0299 - 474 585 
www.muis-akoestiek.nl

Interieurbouw & keuken
Van der Plas Meubel & Project BV, ’s-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 612 8069
www.vanderplas.biz

Zwembad
Van Gemert Zwembaden, Mill
Tel.: 0485 - 451 263
www.vangemertzwembaden.nl


