Voss Architecture
Sfeervolle villa in de natuur
Aan de rand van een natuurgebied ligt deze sfeervolle villa, ontworpen door Voss Architecture.
Een villa in het groen, waarbij de connectie met de natuur een groot cadeau is. Het is geen
wonder dat er veel aandacht is besteed aan duurzaamheid en natuurlijke materialen. Architect en
ontwerper Bert Voss: “We zijn er goed in geslaagd een harmonisch familiehuis te realiseren.
Bert Voss | Architect

Voss Architecture

In welke ruimte je ook bent; in deze royale woning voel je je nooit verloren.”
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Stalen trap: De Rooy Metaaldesign

Entree & keuken | Een elegante ontvangst
Bij binnenkomst springen direct allerlei bijzondere, speciaal

Tegelvloeren: Porcelanosa

voor de woning ontworpen, elementen in het oog. De trap met
de balusters, die vanuit een koker in drie spijlen ontspruiten en
de reling dragen, is een elegant detail en geeft de lichte entree
een sierlijk en transparant gevoel. De natuurlijk ogende tegelvloer,
die doorloopt in het hele huis, versterkt het gevoel midden in de
natuur te wonen. Dankzij de stalen taatsdeuren kijk je vanuit de

Meneer Voss
MeneerVoss is het eigenwijze designlabel en -studio van het Eindhovense
Voss Architecture, opgericht door Bert Voss in 2015. Het label verzamelt
én ontwerpt tijdloos design. Daarbij gebruikt het hoogwaardige producten

hal op het terras en de achtertuin, zo het natuurlandschap in.

en materialen, die de tand des tijds kunnen weerstaan. En als er behoefte

Een andere bijzonderheid is de kleurrijke kroonluchterachtige

Met de MeneerVoss-producten realiseert het label verfijnde en sfeer-

hanglamp in de vide met entresol. De bewoners hebben de
lamp zelf samengesteld. “Details zijn leuk als ze terugkomen”,

is aan een product dat nog niet bestaat, dan wordt het ontworpen.
volle interieurs en met de studio ontwerpt het bijvoorbeeld de keuken
van je dromen.

vertelt Voss. Zo zijn dezelfde kleurrijke lampen in rij te herkennen
boven het royale keukeneiland. Het keramische blad van het

Samen met ‘Friends of MeneerVoss’, de selectie van met zorg samen-

eiland steekt aan één zijde vrij uit, waardoor een hoge zit- en

gestelde partner labels, maakt de studio interieurs die uitnodigend zijn,

eetplek ontstaat voor het hele gezin. De keuken is verder

creativiteit stimuleren en je thuis laten voelen.

geheel uitgevoerd in walnotenhout. Een andere eyecatcher in
deze keuken is de rustieke houten tafel. Die is uit één boom

Verrijk je leven met mooie producten. Omring jezelf met design dat je

vervaardigd en kreeg een prominente plek in het eetgedeelte, in

gelukkig maakt.

een ruime erker. Dankzij de raampartijen is de erker niet alleen

Dat is MeneerVoss! #serieusleuk #vetrealistisch

licht, maar krijgen de bewoners het gevoel dat ze midden in de

www.mrvoss.nl

natuur kunnen tafelen.
Voss Architecture

Keuken – volledige realisatie: Meneer Voss

De livings | Ontspannen in elk jaargetijde

terras. De puien aan de achterzijde kunnen volledig worden

De bewoners hebben de keuze uit twee woongedeeltes. Het eerste is een

opengeschoven waardoor binnen en buiten nog meer één geheel

knusse tv- en leeskamer waar het gezin zich heerlijk kan terugtrekken. In het

worden. Deze glazen puien met smalle aluminium frames geven

oog springt de kleurrijke bank die bepalend is voor deze ruimte. De tweede living

de villa een modern en stoer uiterlijk. Ook in de woongedeeltes

is ingericht rond het sfeervolle haardmeubel, waar de sofa’s omheen zijn

is het walnoothout in het vaste meubilair verwerkt. Om de woning

gepositioneerd. In de donkere wintermaanden is het hier heerlijk vertoeven.

op een sfeervolle manier te kunnen verlichten, zijn in het plafond

Het schilderij, een kleurrijk stadsaanzicht, boven het maatwerkdressoir geeft

speciale lichtkoven gemonteerd. Voss: “Een lichtplan is meer

de living flair. In de verschillende woongedeeltes is goed te zien hoe binnen en

dan zomaar een mooie lamp ophangen; het is het goed uitlichten

buiten met elkaar verweven zijn. De tegelvloer loopt van binnen door in het

van het ontworpen interieur.”
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Meubilair: Meijs Wonen
Styling, inrichting en dressoir: Meneer Voss
Interieurbouw: H&S Interieurbouw en Meubelatelier
Haard: Boley Exclusieve Openhaarden

Badkamerkranen: Gessi Nederland

Master bedroom & sanitair | Baden in weelde
Om eenheid te creëren, zijn de materialen en kleuren van het
meubilair door het gehele huis zorgvuldig op elkaar afgestemd.
In de master bedroom is het bed gesitueerd tegen een walnoothouten bedwand, aangekleed met donkerblauwe stof. Deze
kamer beschikt over een inloopkast en een ruime, rustgevende en
suite badkamer met veel natuurlijke elementen. In de sanitaire
ruimtes is gekozen voor grijsblauwe Beton Ciré muren, die zowel
een stoer als natuurlijk karakter hebben. Voss: “In een huis is
balans heel belangrijk. Elementen die je al gezien hebt, zoals het
walnoothout en de gemêleerde grijsblauwe muren, komen terug
en dat geeft rust.” In de badkamer bij de master bedroom staan
twee komvormige wasbakken met losse sierlijke kranen op het
custommade walnoothouten meubel. Dezelfde vorm komt terug
in het losstaande ligbad. Een natuurstenen muur met houten nissen
Badkamerkranen: Dornbracht
Bad: Arcqua / CrossTone
Handoekkenrek: VOLA
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scheidt de ruime inloopdouche van de rest van de badkamer. De
handgemaakte oosterse lampen aan het plafond versterken de
Oosterse sfeer, zodat de bewoners in weelde kunnen baden.

Pendel: Jacco Maris
Barmeubel: Meneer Voss
Binnendeuren: Broporte

“Net als in de woongedeeltes van
het huis wordt ook in deze ruimte
de omgeving naar binnen gehaald”

binnen gehaald door de

Bioscoop, fitness & zwembad | Extra comfort
Niet alleen bovengronds is de woning spectaculair, maar ook
ondergronds biedt de woning veel verrassingen. In de ruime
kelder bevindt zich een privébioscoop met bar. De akoestiek
van de bioscoop is speciaal op de ruimte afgestemd middels
sculpturale panelen. Vervolgens heeft Voss Architecture de
ruimte verder vormgegeven, waarbij deze panelen tot één

Multiroom Audio Video & Thuisbioscoop: Roelandschap Audio Video Engineering

geheel werden gecombineerd met de materialen van de
meubels en de vloer. Voss: “Verrassend hoe zachte en harde
elementen zo naadloos in elkaar overlopen en toch een geheel
vormen.” Naast een bioscoop telt de kelder een fitnessruimte
die fris en licht is dankzij de witte muren en de grote raampartij.
Maar de parel van het huis is toch wel het zwembad, dat –
hoewel het zich binnen bevindt – aandoet alsof het midden
in de natuur ligt. Net als in de woongedeeltes van het huis
wordt in deze ruimte de omgeving naar binnen gehaald door
de aluminium, kamerbrede vouwwanden. Dezelfde natuurlijke
elementen, zoals het walnoothout, de tegelvloer – hier in
prachtige houtimitatie uitgevoerd – en de grijsblauwe Beton
Ciré muur, zorgen ervoor dat ook deze ruimte een harmonieus
geheel is. Voss: “Met de juiste balans wordt een huis een thuis.”

Elektrische installatie en domotica: Rdm Techniek
Warmte installateur: Klimax Installatie Service
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Binnenzwembad: Spijker En Van Ouwerkerk

Kozijnen en vouwwanden (plaatser): Van Dijk Onderhoud & Service
Aluminium vouwwanden (merk): Schüco
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Voss Architecture
Voss Architecture is een architectenbureau in Eindhoven
dat al meer dan tien jaar bestaat. Het team rond
architect en ontwerper Bert Voss is jong en dynamisch.
Architectuur houdt bij Voss Architecture niet op bij
het maken van een mooi ontwerp. Bij de realisatie
van een woning is vertrouwen van groot belang. Ze
gaan in gesprek met onze opdrachtgevers en luisteren
aandachtig naar hun wensen. Met elkaar stellen ze
vervolgens een moodboard samen en maken ze een
selectie van de materialen die gebruikt zullen worden.
Zowel exterieur als interieur worden in één gebalanceerd
ontwerp gevat. Maar ook daar blijft het architectenbureau intensief betrokken, om het gehele project in
goede banen te leiden.
Omdat Voss Architecture gelooft dat een goed product
specifiek is afgestemd op de opdrachtgever, geven ze
met Meneer Voss ook hun eigen meubels vorm en
gebruiken de materialen die passen bij het ontwerp. Zo
ontwerpen ze samen met de opdrachtgever een woning
Badkamerkranen: VOLA
Beton Ciré: Wendy Schoenaker Decorateurs

waarin het prettig is om te verblijven.

www.vossarchitecture.nl

Tuinontwerp en tuinaanleg: Snoek Puur Groen
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Exterieur | Eén met de natuur
De verbondenheid met de natuur die zo kenmerkend is voor deze villa begint al
in het exterieur. De mooie matte kleur van de baksteen geeft de gevels een rustieke
uitstraling en de bijzondere langgerekte vorm vestigt extra aandacht op de
horizontale belijning. Rondom de woning bevindt zich een open bordes en aan
de achtergevel een dito terras vanwaar de bewoners een open zicht op de
omliggende natuur hebben. De positie van de omliggende bomen is meegenomen
in het ontwerp. Ook aan duurzaamheid is ruimschoots aandacht geschonken:
de woning is zeer goed geïsoleerd, gasvrij en is voorzien van een warmtepomp
en ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Verborgen in de uitsparing van het
dak liggen zonnepanelen. Bij een bosrijke villa mag een tuin met een weids gazon
en wolkachtige bloemenstruiken niet ontbreken. Hierdoor creëren de woning en
de omgeving een schilderachtige harmonie. Voss: “Met de juiste balans wordt
een huis een thuis.”

Gevelstenen: Petersen Benelux
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Tegelvloer buiten: Porcelanosa

Exterieur en interieur ontwerp: Voss Architecture
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf C. Leeuwis
Beveiliging: Plan Beveiligingstechniek

Partners & leveranciers
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Exterieur en interieur ontwerp
Voss Architecture, Eindhoven
www.vossarchitecture.nl

Badkamerkranen
VOLA Nederland, Amsterdam
www.vola.com

Tuinontwerp en tuinaanleg
Snoek Puur Groen, Grou
www.snoekpuurgroen.nl

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf C. Leeuwis, Barneveld
www.bouwbedrijfleeuwis.nl

Badkamerkranen
Dornbracht, Capelle aan den IJsel
www.dornbracht.com

Gevelstenen
Petersen Benelux, Doetinchem
www.petersen-tegl.dk

Meubilair
Meijs Wonen, Tilburg
www.meijswonen.com

Bad
Arcqua / CrossTone, Westervoort
www.arcqua.nl

Tegelvloeren (binnen en buiten)
Porcelanosa, Amsterdam
www.porcelanosa.com

DecoStuc
Wendy Schoenaker Decorateurs, ‘s-Hertogenbosch
www.wendyschoenaker.nl

Badkamerkranen
Gessi Nederland
www.gessi.com

Aluminium vouwwanden (merk)
Schüco, Vianen
www.schueco.nl

Interieurbouw
H&S Interieurbouw en Meubelatelier, Lieshout
www.hs-interieurbouw.nl

Multiroom Audio Video & Thuisbioscoop
Roelandschap Audio Video Engineering, Twisk
www.roelandschap.nl

Kozijnen en vouwwanden (plaatser)
Van Dijk Onderhoud & Service, Barneveld
www.vandijk-o-s.nl

Styling, keuken en vastmeubelwerk (volledige realisatie)
Meneer Voss, Eindhoven
www.mrvoss.nl

Stalen trap
De Rooy Metaaldesign, Veenendaal
www.stalen-binnendeuren.nl

Beveiliging
Plan Beveiligingstechniek, Blaricum
www.planbeveiligingstechniek.nl

Pendel
Jacco Maris, Breda
www.jaccomaris.com

Haard
Boley Exclusieve Openhaarden, Veghel
www.boley.nl

Elektrische installatie en domotica
Rdm Techniek, Blaricum
www.rdmtechniek.nl

Binnenzwembad
Spijker En Van Ouwerkerk, Amersfoort
www.spijkerenvanouwerkerk.nl

Binnendeuren
Broporte, Uden
www.broporte.com

Warmte installateur en zonnepanelen
Klimax Installatie Service, ‘s-Hertogenbosch
www.klimax.nl
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