
Unieke stijl siert Brabants platteland
Combinatie van uiteenlopende stijlen overtreffen noodzaak aan accessoires

Midden in een vredige, landelijke omgeving valt het oog direct op een unieke verschijning. Het is duidelijk dat op deze 

plek een bijzonder bouwproject heeft plaatsgevonden waarbij verschillende stijlen en materialen tot een uitgesproken 

maar kloppend geheel zijn gevormd. Door het vasthouden aan het eigen ontwerp en de jarenlange toewijding van de 

bewoners, architect en partners, heeft de woning uiteindelijk niet veel meer nodig dan de vaste onderdelen zelf. 

Amerikaanse invloeden
Het valt direct op dat de bewoners en architect een exterieur voor 
ogen hadden dat niet gebruikelijk is in het Nederlandse woon-
landschap. In totaal duurde het maar liefst tien jaar voordat er 
toestemming werd verleend voor de bouw: “Het is een eigen 
ontwerp dat we samen met onze vriend en buurtarchitect Eric 
Bouman hebben gerealiseerd.” Dat architect Eric een voorkeur 
heeft voor het plaatsen van een rieten dak werd tijdens de rit door 
de buurt al duidelijk. Maar niet alleen het rieten dak, vakkundig 
geplaatst door Den Hartog Riet uit Leerdam, zorgt voor een lande-
lijke uitstraling. De keuze voor de Western Red Cedar houten 
gevelbekleding is een bewuste: “Het hout verkleurt in de loop der 
jaren, maar er staat vijftig jaar garantie op en het behoeft geen 
onderhoud. We kozen voor de handgekloofde bedekking. Deze 
‘shakes’ worden niet machinaal gezaagd, zoals bij de ‘shingles’ wel 
het geval is. Dit geeft een speels effect.”

De leistenen schoorsteen en de Unilux Fractions zorgen voor een toepasselijke onderbreking.
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Inspirerende uitstapjes naar Salt Lake City zorgden uiteindelijk voor de 
realisatie van de toepasselijke onderbreking in de gevelbekleding: “De 
leistenen schoorstenen zie je veel in Salt Lake City. Wij vinden dat het de 
gevelbekleding op een mooie manier ‘breekt’, en het verbergt leidingen die 
je anders zou zien. Een win-win situatie!”

Volledig vrij
Dankzij de schuifdeuren van Schüco en deurhorren van Unilux is het – 
letterlijk – mogelijk een volledig open karakter aan de, in het oog 
springende rode keuken te geven. Dankzij de horren is het voor de 
bewoners mogelijk te genieten van het prachtige vrije uitzicht, compleet 
met alle dieren die in alle tevredenheid het terrein verkennen en genieten 
van het zonnetje. Zelfs het kippenhok is afgemaakt met een rieten dak; 

het plaatje is zo compleet. “De horren passen hier perfect; ze bieden bescherming maar 
het uitzicht wordt niet belemmerd. Zo kan ik vanuit de keuken mijn paarden zien grazen 
en ook van binnenuit genieten van onze vrije tuin”, vertelt de bewoonster. “Door het 
makkelijke, dagelijkse gebruik van de horren worden ze ook echt volledig benut.”

Modern style meets countryside
De lampen zorgen voor een meer industriële stijl in de ‘natuurlijke’ en Amerikaanse 
sfeer die hier heerst. Ook de strakke Fractions van Unilux hebben een belangrijk 
aandeel in het interieur én exterieur van deze woning. “Onze architect Eric zag de 
Fractions van Unilux op de Dutch Design Week in Eindhoven. Hij was direct enthousiast 
en wist dat het onze smaak zou zijn, en hij had gelijk. Het is echt een aanwinst in de 
totale uitstraling van de woning. Het zorgt voor een mooie lichtinval en ze kunnen 
makkelijk worden opengeklapt.”

Prachtig lichtinval en tegelijkertijd verduisterend effect in de woonkamer door de Fractions.

De Fractions in open toestand en ‘kiepstand’, een 
van de mogelijkheden van de raamdecoratie.
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Het mooie van de Fractions is dat wij onze ramen op de ‘kiepstand’ kunnen zetten en compleet 
open zonder dat deze raamdecoratie in de weg zit. Dit is iets unieks dat wij niet eerder hebben 
gezien bij andere raamdecoratie. En ook aan de buitenzijde is het een strak element dat ‘het natuur-
lijke’ onderbreekt.” 
Unilux, marktleider in de productie van horren in Nederland, streeft al sinds 1990 innovatie na in 
schermen en bescherming tegen zon en insecten. Het nieuwste product, de Fractions, zijn perfect 
weggewerkt en vormen zo een geheel met de kozijnen. Robert van Loosbroek, Salesmanager bij 
Unilux, legt uit: “Ze zijn lichtdicht, ogen modern en bestaan uit ultradunne platen waardoor ze 
geen stof vangen. Verder zijn ze leverbaar in alle RAL-kleuren en vormt het een duidelijk geheel met 
het kozijn door de perfecte afwerking.” Toch zijn dat niet de allerbelangrijkste redenen volgens 
Robert om Fractions te plaatsen: “De zon valt via de Fractions op een bijzondere manier binnen en 
dat geeft echt een prachtig effect! Naar mijn idee een vooruitstrevend product.”

Van boven tot onder
De Fractions van Unilux zijn niet alleen toegepast in de keuken maar ook in de woonkamer, hal en 
slaapkamer. Het zonlicht siert op die manier de verschillende ruimtes inderdaad op een bijna filmische 
,maar ook verduisterende manier. De stalen trap van Bis Blijenberg Industrial Systems in combina-
tie met de Fractions zorgt voor een meer moderne uitstraling. Een perfecte toevoeging in deze 
ruimte! Het decor in de hal wordt opnieuw gevormd door de lichtinval via de Fractions. Het effect 
van de lichtinval is naar eigen wens aan te passen waardoor ermee kan worden gespeeld. Eenmaal 
boven valt de carrousel kledingkast op, ook gerealiseerd door Bis. “We wisten niet goed hoe deze 
ruimte te vullen. Bis realiseerde deze unieke oplossing die de ruimte op creatieve wijze vult.” 
Aan de achterzijde is opnieuw gekozen voor de horren (en juist niet de Fractions). Deze bewuste 
keuze tussen horren en Fractions is niet voor iedereen makkelijk: “Mensen vinden het moeilijk te 

bepalen wat een bepaald product zal doen met de uitstraling 
van een woning. Ze willen het liefst meteen het eindresultaat 
kunnen zien”, vertelt Robert. Ook op het gebied van service 
wil Unilux vooruitstrevend zijn. “We ontwikkelden een 
applicatie dat aan de eindgebruiker laat zien welke look de 
eigen ruimte krijgt bij het plaatsen van de verschillende pro-
ducten.” Deze Windowstylist app weergeeft het eindresultaat 
aan de gebruiker, nog voordat het product is aangeschaft. 

Uitgesproken combinaties
Op de bovenverdieping komen de natuurlijke materialen in 
volle glorie terug. Houten platen bekleden het schuin af-
lopende dak aan de binnenzijde. Het houten geraamte past 
niet alleen goed bij de donkere Fractions, maar ook bij de 
blauwkleurige muur op de slaapkamer die gemaakt is van 
klei. “Ik was even bang dat de blauwe muur niet zou mat-
chen met de rest. Maar elk materiaal, of het nou hout, 
aluminium of klei is, past uiteindelijk toch bij elkaar. En als 
ik een spijker verkeerd sla, corrigeer ik dat gemakkelijk met 
water”, lacht de bewoonster. De vloer van de bovenverdie-
ping, Desso Airmaster, zorgt voor een zuiverend effect: “De 
fijnstof die erop dwarrelt wordt door dit tapijt veel beter 
vastgehouden dan door reguliere vloerbedekking. Voor ons 
een fijn idee.”

De ronde kledingkast van Bis als creatieve invulling.

Stalen trap en Fractions zorgen voor een strak geheel.

NL4_EST_UNILUX_4/1.indd   4 29/09/16   11:33



Den Hartog Riet
Recht van ter Leede 21, Leerdam

Jaap Bouman Bouw- en Timmerbedrijf
Engelsestoof 11, Wijk en Aalburg
Tel.: 0416 – 695 477

Tel.: 0345 – 549 433
www.hartogriet.nl

Basiselementen trekken de aandacht
Dat er is gekozen voor bijzondere combinaties moge duidelijk 
zijn. De excentrieke materialen vormen een gepast geheel 
waarin ieder element een belangrijk aandeel heeft. Het 
geheel van natuurlijke materialen afgewisseld met strakke 
accenten, zorgt voor een interessante woning waarbij de 
basiselementen de aandacht trekken. Veel extraatjes zijn dus 
inderdaad overbodig. Heldere keuzes van zowel de bewoners, 
architect en alle partners die hebben bijgedragen aan deze 
eyecatcher.  

Tekst: Marjolein Belzer

Fotografie: Dré Wouters

Unilux Raamdecoratie (horren en Fractions)
Schouwrooij 18, Boxtel
Tel.: 0411 677 953
www.unilux.nl
www.fractions.nl

De strakke Fractions vormen een prachtig contrast met de houten ‘shakes’.

Rieten dak
Het familiebedrijf Den Hartog Riet vindt zijn oorsprong in 1925 en is sindsdien 
een rietdekkersbedrijf dat ernaar streeft kwalitatief hoogwaardige rietendaken te 
plaatsen. Om deze kwaliteit te waarborgen en te verhogen is Den Hartog Riet lid 
van de vakfederatie, voldoet het bedrijf ruimschoots aan de richtlijnen en levert 
het materialen van hoge kwaliteit met een gegarandeerde lange levensduur. Bij dit 
project waren er uiteraard bijzonderheden waarop gelet moest worden. “Vanwege 
het spitsboogdak is er gekozen voor een speciaal soort riet dat recht en hard genoeg 
is voor de tegennatuurlijke richting.”

Timmerwerk
Jaap Bouman werkt sinds 1999 als zelfstandig ondernemer voor zijn Bouw- en 
Timmerbedrijf, na jaren voor een baas te hebben gewerkt. Jaap is actief in projecten 
gericht op nieuwbouw, aan- en verbouw, maar ook interieurwerk. Denk hierbij aan 
trappen, kozijnen en deurwerken. “Dit project was er een met een heel aparte bouw. 
Ik heb het gehele buiten- en binnenwerk uitgevoerd van deze woning, net als het op 
maat gemaakte interieurwerk zoals bijvoorbeeld de binnendeuren.” Jaap vindt goed 
contact met de klant het allerbelangrijkste tijdens het uitvoeren van projecten. “En 
als er veel werk is, dan schakel ik extra mensen in zodat alles goed verloopt.” 

Architect 
Als aannemerszoon is Eric Bouman via de lts, de mts en 
avondopleiding B&U (aannemer) in de wereld van architec-
tuur beland. Eric Bouman zet met een luisterend oor de 
wensen van opdrachtgevers om naar een haalbaar bouwplan. 
Het ontwerp van deze woning, de indeling en vormgeving, 
is oorspronkelijk en uniek met een focus op grote ramen 
voor het goede uitzicht. Met zijn praktische en eclectische 
stijl, die ook duidelijk terug te zien is in dit project, hoopt 
hij nog veel projecten op zijn plank te tekenen!

Eric Bouman
Rondendans 4, Genderen
Tel.: 0416 – 352 439
www.ericbouman.nl

Stalen trap en kledingkast
Blijenberg Industrial Systems te Genderen is al 25 jaar gespecialiseerd in het 
produceren van constructies van metaal, roestvrijstaal en aluminium – in zowel 
kleinschalige als grote projecten. De kracht van Bis is het leveren van maatwerk en 
ook in deze woning leverde het bedrijf een aantal unieke metalen constructies. De 
stalen trap en de carrouselkast, beide geproduceerd en geleverd door Bis, zijn in 
deze woning de voorbeelden die de kracht van Bis onderstrepen.

Bis Blijenberg Industrial Systems
Hoefstraat 20, Genderen
Tel.: 06 – 53 46 17 77
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