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Aannemer: Driessen Bouw Asten

Margry Arts Architecten | Een
jongensdroom die werkelijkheid werd
De bewoners van deze villa in Waalre kochten een woning om te verbouwen,
maar kwamen erachter dat nieuwbouw toch meer voordelen opleverde.
Michel Arts van Margry Arts Architecten begeleidde hen bij deze keuze en
ontwierp een statige woning in een adembenemende omgeving. ‘Het was
een jongensdroom om in deze omgeving een villa te mogen ontwerpen.’
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Voortraject | Bouwen of verbouwen

hij ons het advies om een nieuw huis te bouwen”, vertelt de eigenaar. In dat plan zag

De woning die er stond dateerde uit 1963. De huidige eigenaresse

hij in eerste instantie echter weinig, omdat hij bang was dat het kapitaalvernietiging

vond het huis eigenlijk maar niets, maar het stond wel op een

zou zijn. “Ze schrokken wel van mijn advies om helemaal opnieuw te beginnen. We

ideale plek waar je rustig kunt wonen in een prachtige, bosrijke

hebben de aannemer toen gevraagd om uit te rekenen wat de waarde was van het

omgeving. Maar om er fijn te kunnen wonen, moest er dus wel

bouwkundige deel dat gehandhaafd bleef. Dat bedrag was zo laag, dat ze besloten

behoorlijk wat aan de woning veranderd worden. “We hebben in

om toch voor nieuwbouw te gaan. Daardoor werd ik niet meer belemmerd door

de wijk gekeken welke architect daar mooie huizen had ontworpen

bestaande constructies, funderingen en indelingen. Het bestemmingsplan is bos-

en zo kwamen we bij Margry | Arts uit. Met Michel hadden we

villa’s en dat geeft heel veel ontwerpvrijheid”, legt architect Michel Arts uit. De

direct een klik. Hij vroeg ons wat we wilden behouden aan de

bewoner vult aan: “Nu hebben we een betere indeling, een hogere isolatiewaarde en

woning, omdat het een grote ingreep zou worden. Uiteindelijk gaf

we konden het huis verder naar voren plaatsen, zodat we meer achtertuin overhielden.”
Margry Arts Architecten
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Ontwerp | Blij met discussies

Het wensenlijstje waarmee Michel rekening moest houden was aardig lang: een
grote leefkeuken, separate eetkamer, veel deuren naar de terrassen, een fitness,
tv- en gameruimte, wijnkelder, overkappingen, een sauna en een zwembad.
Maar bovenal moest het een statig familiehuis worden met uitstraling. “Michel is
gaan tekenen en we waren meteen gecharmeerd van de indeling en de notarisstijl.
We hebben best nog wel discussies gehad, maar hij heeft de meeste gewonnen.
Daar ben ik achteraf erg blij om”, lacht de bewoner. Eén van die discussies ging
over het glas-in-lood in de overkapping. Dat was een idee van Michel, maar de
bewoner moest aan het idee wennen. Die zegt nu: “Het past echt mooi bij het huis.
Ook het hardsteen en de dakterrassen waren ideeën van Michel en die geven de
villa uitstraling. Ik ben blij dat we dat allemaal gedaan hebben. Als we dat hadden
weggelaten, dan zou het hetzelfde huis zijn en een stuk goedkoper, maar het zou
veel minder uitstraling hebben.”
Haard: Sfeerhaarden De Kempen

Verdiepingen | Veel ruimte

uitkwam tijdens de coronacrisis. Mijn vrouw werkt veel thuis. Ze zit

Wat het eerste opvalt wanneer je binnenkomt, is de statige trap die aan twee

hier heerlijk met uitzicht op de tuin en veel zonlicht.” De wasruimte

kanten naar de vide leidt. “De entree moest allure hebben”, vertelt Michel. “Als

kwam uiteindelijk in het souterrain, net als de wijnkelder, een

je de voordeur opendoet, kom je binnen in een gastvrije ruimte. Je kunt de trap

relaxruimte voor de kinderen en een grote bergruimte.

links of rechts nemen. Omdat de entree zo belangrijk was, hebben we de trap
zo’n dominante rol gegeven.”

Op de eerste verdieping vinden we de slaapkamers. Die van de
ouders is open tot in de nok, waardoor de hoogte enorm werd.

Trappen: Sonnemans Trappen
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Op de benedenverdieping vinden we een ruime leefkeuken en een grote eetkamer,

Deze kamer heeft een eigen badkamer met vrijstaand bad en

want het was de wens van de bewoners om daar met minimaal zestien personen

sauna en een inloopkast en suite. De kinderen hebben hun eigen

ruim te kunnen zitten. Wie zich even rustig terug wil trekken, kan gebruik maken

domein met hun slaapkamers en een aparte badkamer. Michel:

van de leeshoek naast één van de haarden. Bijzonder is de werkruimte die grenst

“Boven de eerste verdieping zit een tweede verdieping met een

aan de keuken. Deze zit in een ronding en zou in eerste instantie wasruimte worden.

slaapkamer, een hobbykamer met poolbiljart en techniek- en

Dat vond de bewoner echter geen goed idee. “Het is nu een heerlijke study, wat goed

bergruimten. De woning beschikt over veel bergruimte.”

Keuken: Goersen Keukens
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Tegels: Van Heugten Tegels

Sauna: Sauna en Zwembad & Zo

Sanitair: Van Heugten Baddesign en Installatie

Margry Arts Architecten BNA

Margry | Arts Architecten is een Valkenswaards architectenbureau dat onder leiding staat van Wouter Margry
en Michel Arts. Het team ontwerpt projecten voor woningbouw en complexe projecten, bijvoorbeeld voor
kantoren, de industrie of het onderwijs. De stijl die het daarvoor toepast is behoorlijk breed, van modern tot
klassiek, van groot tot klein. Iedere opdracht vraagt om maatwerk. Daarom kijken ze bij Margry Arts naar
kwaliteit in ontwerp én uitvoering. Michel Arts: “Het is een primaire rol van de architect om ervoor te zorgen
dat de materialisering, kleuren en de architectuur op elkaar aansluiten. Het moet perfect op elkaar afgestemd
zijn. Dat doen we altijd samen met de bewoners.”
Michel Arts | Architect

www.margry-arts.nl

Interieurbouw: Coenen Concept
Sanitair: Van Heugten Baddesign en Installatie
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Exterieur en tuin | Alles wat je wensen wil

Omdat de eigenaars een traditionele villa wilden, werd hier qua materialisatie op
voortgeborduurd. Bakstenen, hout, keramische pannen en goten. De houten
gevelluiken, natuurstenen ornamenten en het gevelhekwerk tillen het ontwerp
naar een hoger niveau. Binnen en buiten worden met elkaar verbonden door de
vele buitendeuren en terrassen, maar ook door het materiaalgebruik. Zo vinden
we binnen een houten vloer en opnieuw glas-in-lood.
Een grote wens van de bewoners was de aanleg van een zwembad. Ook deze
kwam er. De tuin werd ontworpen door A. van Spelde Hoveniers. Zeker tijdens
de coronacrisis hebben ze veel plezier gehad van alle faciliteiten die hun villa hen
biedt. “Het is super om hier te wonen. Toen we nergens naartoe konden, hebben
we veel plezier gehad van alle ruimtes. We konden thuis werken, sporten, tv kijken,
biljarten, zwemmen en genieten op de grote terrassen. Alle gemakken zitten in de
woning, zoals overal vloerverwarming en airco”, zegt de bewoner.
Ook Michel Arts is blij met het resultaat. Hij noemt het een eer dat hij deze villa
heeft mogen ontwerpen. “Het was een jongensdroom om in deze omgeving
een huis te mogen ontwerpen. Het is zo’n mooie straat in een schitterende
omgeving. Ik ben in de omgeving opgegroeid en fietste als klein jongetje al door
die straat. Als jonge architect was het een droom om in die wijk een villa te
mogen bouwen en nu hebben we er al meerdere ontworpen. Ik ben er oprecht
trots op dat mensen ons vragen om voor zo’n mooi perceel een huis te bouwen.”

Lichtstraat: Luxlight
Tuin ontwerp en aanleg: A Van Spelde Hoveniers

Zwembad: Sauna en Zwembad & Zo

Poort: Elreka Hekwerken

Partners & leveranciers
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Architect
Margry Arts Architecten Bna, Valkenswaard
www.margry-arts.nl

Schilderwerk
Schildersbedrijf Bazelmans, Bakel
www.schildersbedrijfbazelmans.nl

Keuken
Goergen Keukens, Stein
www.goergenkeukens.nl

Zwembad & Sauna
Sauna en Zwembad & Zo, Valkenswaard
www.zwembadenzo.nl

Aannemer
Driessen Bouw Asten, Asten
www.driessenbouw.nl

Gashaarden
Sfeerhaarden De Kempen, Valkenswaard
www.sfeerhaardendekempen.nl

Lichtstraat
Luxlight, Westerhoven
www.luxlight.nl

Schakelmateriaal
Gira, Veenendaal
www.gira.nl

Glas in Lood
Stultiens Decoraties, Someren
www.stultiensdecoraties.nl

Poort, Hekwerk
Elreka Hekwerken, Gemert
www.elreka.nl

Trappen
Sonnemans Trappen, Meijel
www.sonnemanstrappen.nl

Kranen
GROHE Nederland BV, Zoetermeer
www.grohe.nl

Deuren
Houthandel Looijmans, Someren
www.onthoutons.nl

E-installatie
Elektro Speciaal Sprengers, Asten
www.elektrospeciaal.nl

Buiten Meubels
Buitenhof Tuinmeubelen, Roosendaal
www.buitenhof-tuinmeubelen.nl

Wand en vloertegels
Van Heugten Tegels, Asten
www.vanheugtentegels.nl

Maatwerk Meubelen
Coenen Concept, Eindhoven
www.coenenconcept.nl

Sanitair
Van Heugten Baddesign en Installatie, Gemert
www.van-heugten.nl

Klimaatbeheersing
Air-Quipment, Valkenswaard
www.airquipment.nl

Houten vloeren
Esco Vloeren-Import, Westerhoven
www.escovloeren.nl

Tuin ontwerp en aanleg, Overkapping zwemvijver
A Van Spelde Hoveniers, Udenhout
www.avanspeldehoveniers.nl

Margry Arts Architecten

131

