
HaBé Bouwen in Stijl
Droomvilla aan het water 
Het klinkt als de ultieme woondroom: een villa bouwen midden in de natuur. Voor de  bewoners 
van deze schitterende woning werd deze droom werkelijkheid. Op een nieuw ontwikkeld 
woongebied in de prachtige Gelderse natuur realiseerden zij, in samenwerking met 
 bouw bedrijf HaBé Bouwen in stijl, een modern-industriële villa grenzend aan het water.

Bertus en Hans van Ginkel | Eigenaren HaBé
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Trap & leefkeuken | Open plattegrond met verbinding
De binnenkant van de villa is enorm bijzonder. De ruimtes zijn 
ondergebracht in een open plattegrond, waardoor er veel 
 verbinding is ontstaan in de villa. De woning telt in totaal drie woon-
lagen; een begane grond waar alle leefruimtes zijn gesitueerd 
 alsmede een master suite, een kelderruimte voor de technische 
ruimtes en een wijnkamer en een eerste verdieping met diverse 
hobby- en gastenruimtes. De verdiepingen worden verbonden 
door een modern trappenhuis, gelegen in de gastvrije 
 ontvangsthal met prachtige vide. Bijzonder is dat de trap  tussen 
de begane grond en eerste verdieping lijkt te zweven – het 
 resultaat van een strakke vormgeving met openingen aan de 
zijkant waarin indirecte verlichting is geïntegreerd. Het materiaal-
gebruik – een combinatie van beton en staal – versterkt dit 
unieke beeld. 

De kook- en eetfuncties zijn bewust samengebracht in één 
ruimte. De keuken is opgebouwd uit een langgerekt eiland met 
een wit gemarmerd composiet blad en zwart houtfineer onder-
kasten. De apparatuur is verwerkt in twee maatwerkkasten met 
bronskleurige uitstraling die aan weerzijde van het blad zijn 
 geplaatst. De integratie van enkele nissen geeft het geheel een 
speelse aanblik. Vanuit de keuken is er direct zicht op de 
 eethoek. Een doorkijkhaard met stalen nissen creëert extra 
sfeer en tegelijkertijd verbinding met de aangrenzende living. 
Akoestische plafonds zorgen voor optimale geluidsbeleving, 
waardoor het woongenot is versterkt. 

Living & kantoor | Aangenaam wonen en werken
Net als eigenlijk iedere ruimte in de woning, is ook de sfeervolle living 
 georiënteerd op de prachtige omgeving achter de woning. Dankzij een slimme 
bankopstelling is er een duidelijke scheiding gecreëerd tussen de functies 
tv-kijken en ontspannen bij het haardvuur. “De inrichting is tot stand gekomen in 
samenwerking met Violier at Home. Door te sparren kwamen we tot nieuwe 
 inzichten,” aldus de bewoners. ”We hebben gekozen voor drie basiskleuren die 
overal terugkomen. Dit zorgt voor rust en eenheid. Daarnaast hebben we veel 
persoonlijke spullen toegepast, waardoor het eigen aanvoelt.” Grenzend aan de 
leefruimtes bevindt zich een kantoorruimte, die door middel van stalen deuren 
van de rest van het interieur kan worden afgescheiden. “Het was een grote wens 
om het werken te betrekken bij het wonen,” vertellen de bewoners. “Door de 
integratie van een kantoorruimte bij de leefruimtes kunnen we op een voor ons 
ideale manier werken, met zicht op de ruimte achter de woning.”

Keuken en interieurbouw: RTR Interiors

Leverancier tegels: Grespania Benelux
Interieur, styling en advies: Violierathome
Raamdecoratie & PVC vloer: Thuisin van Dijk

Stalen deuren: De Rooy Metaaldesign

Kokendwaterkraan: Quooker Nederland
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Master suite & techniek | Ontspannen met uitzicht
De master suite, bestaande uit een riante slaapkamer, luxe 
 inloopkast en ensuite badkamer, is bewust op de begane grond 
gesitueerd. Grote glazen puien bieden ook hier een spectaculair 
uitzicht op de ruimte achter de woning. Vanuit de suite lopen de 
bewoners zo het aangrenzende terras op. “We hebben hier 
 recentelijk zelf een houten element met lamellen gemaakt om 
wat extra beschutting te creëren,” vertellen zij enthousiast. “In 
de toekomst willen we hier een jacuzzi plaatsen, zodat we nog 
meer van de buitenomgeving kunnen genieten.” Ook aan techniek 
en duurzaamheid is gedacht. Hans hierover: “De gehele woning 

is voorzien van een innovatief domoticasysteem. Daarnaast is er deels gekozen voor 
ultra-isolerend glas, het meest thermisch efficiënte isolatieglas dat op de markt 
 verkrijgbaar is. Op het dak liggen 32 zonnepanelen en er is een energiezuinige  
 bodem-warmtepomp geplaatst. De woning heeft vanwege deze inspanningen het 
predicaat ‘Plushuis’ gekregen, wat inhoudt dat de villa meer energie oplevert 
dan verbruikt”. “We zijn enorm blij met het eindresultaat en kijken met plezier 
terug op het traject,” vullen de bewoners aan. “De samenwerking met HaBé is 
hierin leidend geweest. We voelden elkaar perfect aan en hebben de transparante 
manier van werken als enorm prettig ervaren. Zowel HaBé als alle onderaannemers 
hebben een topinzet en kwaliteit neergezet. Het is precies  geworden zoals we 
voor ogen hadden. En dat geeft ontzettend veel voldoening!”

Betonnen trap: Dikkenberg Prefab Beton B.V.

Raamdecoratie & PVC vloer: Thuisin van Dijk

Binnendeuren en deurbeslag: Top Deuren B.V.
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Hoofdaannemer
HaBé Bouwen in Stijl, Lunteren
www.bouwen-in-stijl.nl

Keuken en interieurbouw
RTR Interiors, Veldhoven
www.rtr-interiors.nl

Leverancier tegels
Grespania Benelux, Eindhoven
www.grespania.com

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland, Ridderkerk
www.quooker.nl

Stalen deuren
De Rooy Metaaldesign, Ederveen
www.derooymetaaldesign.nl

Raamdecoratie & PVC vloer
Thuisin van Dijk, Veenendaal
www.thuisin.nl

Interieur, styling en advies
Violierathome, IJzendoorn
www.violierathome.nl

Binnendeuren en deurbeslag
Top Deuren B.V., Barneveld
www.topdeuren.nl 

Tekst: Dana Otten  |  Fotografie: Jaro van MeertenPartners & leveranciers

Tuinarchitect en aanleg
Toptuinen B.V., Lunteren
www.toptuinen.com

Buitenmeubilair
Borek parasols | outdoor furniture, Oisterwijk
www.borek.eu

Zonwering buiten
J. Ruiter B.V., Barneveld
www.ruiterzonwering.nl

Betonnen trap
Dikkenberg Prefab Beton B.V., Lunteren
www.dikkenbergbeton.nl

kwam tot stand dankzij de  creatieve geest van de  bewoners 
zelf en de ontwerptalenten van Hasselaar Architecten. “We 
wisten meteen wat voor bouwwerk op deze unieke plek 
moest komen te staan: een modern- industrieel gebouw 
waarin de buitenomgeving, met name het water aan de 
 achterzijde, ultiem beleefd kan worden,” vertellen de bewoners. 
Het  bedachte ontwerp werd door HaBé Bouwen in Stijl 
 vertaald in een technische uitwerking. Ook nam het bedrijf de 
complete bouwrealisatie op zich. “Erg prettig was dat het 
 bedrijf constructief met ons meedacht. Er was een hele fijne 
wisselwerking tussen ons en Hans van Ginkel, mede-eigenaar 
van HaBé. Hij droeg proactief verbeteringen aan en zag toe 
op een zeer vlot bouwtraject, waardoor het ontwerp naar een 
hoger niveau is getild.”

Tuin | Harmonieus geheel met vier terrassen
De villa wordt omringd door een prachtige tuin. Aan de achterzijde zijn hierin vier 
‘levels’ te onderscheiden die samen een harmonieus geheel vormen van beplanting, 
gazon, bestrating en houten vlonders. “De vier levels zijn een verwijzing naar de 
opbouw van de villa,” vertellen de bewoners. “Die basis hebben we door-
getrokken in het ontwerp en de aanleg van de tuin. Hierdoor zijn verschillende 
terrassen ontstaan met een eigen functie.” Elk terras is deels overdekt, waarbij 
geïntegreerde lichtstraten zorgen voor voldoende daglicht in zowel de binnen- 
als buitenomgeving. De sfeer van de woning is vertaald in de aankleding van de 
tuin. Zo is bij een van de terrassen een haard gecreëerd. De synergie in uitstraling 
versterkt het binnen-buitengevoel. “De structuur van de tuin moest bij de 
 oplevering van de bouw klaar zijn,” vertelt Hans van HaBé. “Zo konden de 
 bewoners direct van de tuin genieten. De prettige samenwerking met de 
 verantwoordelijke tuinarchitect, Top Tuinen, en de diverse onderaannemers, in 
combinatie met de strakke planning van de bewoners heeft er zeker toe 
 bijgedragen dat dit proces zo soepel is verlopen.”  

Exterieur | Architectuur met modern-industriële uitstraling
Al bij de eerste aanblik wordt duidelijk dat het hier om een villa gaat met een 
echte ‘wow-factor’. De prachtige architectuur kenmerkt zich door een langgerekte 
vorm met strakke belijning, lopend over de breedte van de kavel, zodat het 
 perceel perfect is benut. Waar de villa aan de voorzijde een vrij gesloten uitstraling 
heeft, is aan de achterzijde juist veel openheid gecreëerd. Hierdoor hebben de 
bewoners een schitterend uitzicht over de buitenomgeving, die zich door middel 
van enorme glaspartijen als een schilderij aan hen presenteert. De villa heeft een 
modern-industriële uitstraling dankzij de combinatie van gestucte gevels met een 
GeoStylistix gevelsteen; een uiterst elegante steensoort die een bijzonder 
 horizontaal lijnenspel creëert. Deze twee materialen harmoniseren prachtig met het 
vele glas, omringd door aluminium profielen, en het spectaculaire zinken dak. 
Het totaalbeeld laat zich  omschrijven als een oogstrelend geheel dat perfect 
binnen de ruimte past, maar tegelijkertijd ook veel eigenheid bevat. Het ontwerp 
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HaBé Bouwen in Stijl
HaBé Bouwen in Stijl is een eigentijds en vakbekwaam 
bouwbedrijf dat al jaren met een hecht team werkt. 
HaBé heeft een ruime ervaring in het bouwen van 
droomhuizen en bouwt altijd op maat. Kiezen voor 
HaBé betekent kiezen voor vakmanschap, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Hans en Bertus van Ginkel, de 
broers achter HaBé, denken graag met de opdracht-
gever mee, met als doel optimaal woongenot. Ieder 
project is uniek en elke aanpak is anders; de 
 opdrachtgever is altijd verzekerd van een hoogwaardige 
 kwaliteit en afwerking. HaBé helpt je graag je droom 
te realiseren!
www.bouwen-in-stijl.nl

Tuinarchitect en aanleg: Toptuinen B.V.

Zonwering buiten: J. Ruiter B.V.


