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Begane grond | Binnen-buitengevoel
In de villa zelf is de rust van de omgeving vertaald in een open 
plattegrond, een licht kleurenpallet en het gebruik van natuurlijke 
materialen. Bij binnenkomst word je verwelkomd in een ruime 
hal, waarbij een glazen vide voor een mooie connectie met de 
eerste etage zorgt. De zwevende, houten trap is een object 
op zich en harmoniseert prachtig met de grote hanglamp. Op 
de begane grond, die in het ontwerp van Jules getransformeerd 
werd naar een volwaardige verdieping, zijn alle werkruimtes 
gecreëerd, waaronder een kantoor aan huis en een kapsalon. 
Daarnaast bevinden zich hier een gym en een wellness, die 
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Moderne parel in de duinen  
Op een fantastische plek in de duinen ligt een zeer spectaculaire villa verscholen. Toen de bewoners, 
een gezin met jonge kinderen, de kavel ontdekten, troffen zij er een woning uit de jaren ’70 aan. 
Onder de bezielende leiding van architect Jules Zwijsen werd dit bouwwerk getransformeerd 
naar een riante, moderne duinvilla met verbluffende architectuur, vanwaar de waanzinnige 
omgeving optimaal kan worden ervaren.  

Architect: Architectenbureau Jules Zwijsen

Exterieur | Duinvilla met zee aan ruimte
Hoewel er nu een spectaculaire duinvilla op de kavel staat, troffen de bewoners 
op het moment van koop een heel andere situatie aan. “Toen wij de grond 
ontdekten, stond er een woning op uit de jaren ’70”, vertellen de bewoners. “De 
vraag op dat moment was: gaan we de woning verbouwen of er iets volledig 
nieuws voor in de plaats zetten?” Omdat ze erg gecharmeerd waren van het 
werk van architect Jules Zwijsen, kreeg hij de opdracht om een passende 
ontwerpoplossing te bedenken. In zijn ontwerp borduurde de gedreven architect 
voort op de bestaande structuur en werd het geheel getransformeerd tot een riante, 
eigentijdse duinvilla. “In de vernieuwde architectuur heb ik de woning als het 
ware opengetrokken”, licht Jules toe. “Met name aan de achterzijde zijn enorme 
raampartijen toegevoegd, waardoor de buitenomgeving vanuit de villa beter 
beleefd kan worden. De begane grond maakte in de vorige situatie nauwelijks 
onderdeel uit van de woning. Door de toevoeging van een patio hebben we deze 
etage bij de rest getrokken. Daarnaast hebben we een extra verdieping op de 
bestaande etages gecreëerd. Hierdoor is een zee aan ruimte ontstaan met een 
lichte, open en ruimtelijke sfeer, die mooi aansluit bij de rust van de omgeving. 

De gevels zijn uitgewerkt in wit stucwerk, dat mooi contrasteert 
met het duingebied, en wit cederhout, als referentie naar de 
natuurlijke omgeving. Het hout is behandeld, waardoor het zijn 
mooie, diepe kleur door de jaren heen behoudt. Hoogwaardige 
aluminium kozijnen met staallook maken het beeld compleet.”

Jules Zwijsen | Architect
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Leefkeuken & living | Ultieme beleving met fantastische patio
De leefvertrekken, waaronder een riante keuken, living en tv-kamer, alsmede 
enkele slaapruimtes, zijn gesitueerd op de eerste etage. Vanuit hier kan de 
prachtige omgeving via enorme raampartijen ultiem beleefd worden. Ook is er 
toegang tot de iets hoger gelegen achtertuin via een schuifdeur, waarbij een 
betegeld terras de natuurlijke overgang tussen de woning en tuin vormt. Een 
strakke gietvloer zorgt voor verbinding tussen de ruimtes, evenals de schitterende 
patio. Door de positie hiervan in het hart van de woning voegt dit element een 
heel bijzondere lichtbeleving toe. Daarnaast worden de functies koken/eten en 
ontspannen op subtiele wijze opgebroken. Tegelijkertijd is het contact tussen 
de ruimtes en zelfs tussen de verdiepingen gewaarborgd door de integratie van 
de patio, wat een heel prettige eenheid oplevert.

tevens bereikbaar zijn via een aparte trap die uitkomt op het terras op de 
eerste verdieping. Door de integratie van royale raampartijen is er ook op 
deze etage een groot binnen-buitengevoel ontstaan. Dit wordt versterkt door 
de toevoeging van verschillende lichtkoepels, waardoor er volop daglicht de 
ruimtes binnenstroomt. 

Domotica en schakelmateriaal: Gira
Stucwerk interieur: Bds Stukadoors
Kokendwaterkraan: Quooker Nederland B.V.
Keukenapparatuur: Gaggenau
Keuken: bulthaup

Trappen: Timmerbedrijf Bluemink
Gietvloer: Motion GietvloerenVerlichting: Maretti Lighting
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E-installatie: Voltech elektra 
Behang: Elitis via Loggere Willpower
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Architectenbureau Jules Zwijsen
Architect Jules Zwijsen werkte jarenlang voor een groot architectenbureau in Amsterdam aan ontwerpen voor diverse gebouwen. Vanuit deze 
ervaring startte hij in 2006 zijn eigen architectenbureau. Zijn eerste project was het ontwerp van zijn eigen woning in de nieuwe wijk 
Cronenburgh te Loenen aan de Vecht. Gelijktijdig werd hij gevraagd om voor meer woningen uit hetzelfde plan ontwerpen te maken.  Op 
deze manier heeft het bureau zich gespecialiseerd in het begeleiden van particulieren bij het (ver)bouwen van een eigen woning. Opdracht-
gevers worden van de droom tot aan de oplevering meegenomen in een persoonlijk proces. De unieke creaties kenmerken zich door 
veel licht en ruimtelijkheid, een moderne inslag en een optimale relatie tussen de binnen- en buitenomgeving.
www.zwijsen.net

domoticasysteem van Gira zorgt ervoor dat de bewoners diverse 
technische toepassingen zoals verlichting en zonwering 
makkelijk kunnen bedienen. Ook aan duurzaamheid is gedacht: 
de villa is volledig geïsoleerd en voorzien van een bodemwarmte-
pomp. Op het dak liggen bovendien maar liefst veertig zonne-
panelen. Door deze inspanningen is de woning energieneutraal. 
“We genieten intens van de woning die Jules voor ons heeft 
gecreëerd”, vertellen de bewoners. “Dankzij zijn ontwerp kunnen 
we de ruimte en de bijzondere plek ultiem ervaren.”

Kranen: B Dutch
Microtopping: Gebroeders Van Houts Stucwerken

Wellness: Effegibi via Jes Agency
Gymapparatuur: Technogym

Master bedroom | Focus op het uitzicht
De master bedroom, gelegen op de eerste etage, is een heerlijke ruimte vanwaar 
de bewoners worden getrakteerd op waarschijnlijk één van de mooiste zichten 
op de omgeving. De ruimte is, net zoals de andere vertrekken, stijlvol aangekleed, 
waarbij rust centraal staat. Datzelfde geldt voor de lange inloopkast en de strakke 
badkamer. “We hebben de inrichting bewust sober gehouden, zodat de focus 
op het uitzicht ligt”, vertellen de bewoners. “Die is zo bijzonder, dat de aankleding 
weinig extra’s nodig heeft.”  Om de beleving compleet te maken, is er in en 
om de woning een vernuftig verlichtingsplan geïntegreerd van Maretti. Een 

Bad: B Dutch
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Metaalbewerking: Korver BV
Stucwerk exterieur: Gebroeders Van Houts Stucwerken

Tuinmeubelen: Puurteak.nl

Tuinmeubelen: Puurteak.nl

Landscape | Verrassing in natuurlijk duinlandschap
De prachtige villa is gelegen in het duingebied tussen de sfeervolle 
plaatsen Aerdenhout en Zandvoort, waar het zich als een 
aangename verrassing presenteert. De woning, gelegen op 
een enorme kavel, is bereikbaar via een automatische toegangs-
poort, die leidt naar een ruime parkeerplaats met inpandige 
garage. Aan de achterzijde grenst het perceel via een smaakvol 
aangelegde tuin, geheel passend bij het natuurlijke duinlandschap, 
aan de Amsterdamse Waterleidingduinen, waarover vanuit de 
kavel een fantastisch vrij uitzicht is. De tuin loopt volledig om de 
woning heen, waarbij het hoogteverschil – de grond heeft een 
hellend karakter – de buitenomgeving een speelse uitstraling geeft. 
In het schitterende geheel, bestaande uit diverse beplantingen en 
een groot gazon, zijn een pad en bielzen trappen gecreëerd, die 
een optimale beleving van de tuin mogelijk maken. Verschillende 
terrassen en zitjes bieden ieder een uniek zicht op de omgeving. 
“We vielen voor de plek en het bijzondere uitzicht”, vertellen de 
bewoners. “Ondanks dat je hier heel vrij zit, ben je zo in het 
centrum van de omliggende plaatsen en sta je met een half uur 
zelfs in Amsterdam. Aan het eind van de straat liggen de 
Kennemer Golf & Country Club en Tennis Club Zandvoort en 
ook het strand en het circuit zijn dichtbij. Een ideale locatie dus 
die in alle behoeften voorziet!”

“De villa heeft een lichte, open en 
ruimtelijke sfeer, die mooi aansluit 
bij de rust van de omgeving”
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Architect
Architectenbureau Jules Zwijsen, 
Loenen aan de Vecht
www.zwijsen.net

E-installatie
Voltech elektra, ‘s Gravenhage
www.vanlosser.nl

Trappen
Timmerbedrijf Bluemink, Wilnis
www.bluemink.nu

Metaalbewerking
Korver BV, Mijdrecht
www.korverbv.nl

Domotica en schakelmateriaal
Gira, Veenendaal
www.gira.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V.,
Ridderkerk
www.quooker.nl

Tuinmeubelen
Puurteak.nl, Apeldoorn
www.puurteak.nl

Bad & kranen
B Dutch, Cuijk
www.bdutch.nl

Interieurbouw
Derk, Lunteren
www.derk.eu

Stucwerk interieur
Bds Stukadoors, Volendam
www.bdsstucadoors.nl

Tekst:  Dana Otten  |  Fotografie: Jurrit van der WaalPartners & leveranciers

Gymapparatuur
Technogym, Zaventem (BE)
www.technogym.com

Verlichting
Maretti Lighting, Almere
www.maretti.com

Wellness
Effegibi via Jes Agency,
Enschede
www.jesagency.nl

Keukenapparatuur
Gaggenau, Hoofddorp
www.gaggenau.com

Gietvloer
Motion Gietvloeren, Amsterdam
www.motionvloer.nl

Behang woonkamer
Elitis via Loggere Willpower, 
’s-Graveland
www.loggewillpower.com

Keuken
bulthaup, Zaltbommel
www.bulthaup.com

Leverancier bouwmaterialen
BMN Bouwmateriaal 
www.bmn.nl

Leverancier materiaal buitengevel
Strikolith BV, Raamsdonksveer
www.strikolith.com

Stucwerk exterieur + isolatie en 
microtopping voor de badkamer
Gebroeders Van Houts Stucwerken, 
Wormerveer
www.vanhoutsstukadoors.nl

Microtopping
Ideal Work  
www.idealwork.nl

Ziet u zichzelf in deze schitterende villa en op deze unieke locatie wonen? De woning staat momenteel te koop. Mocht u interesse hebben, 

dan kunt u contact opnemen via rogervannorden@me.com


