Studio Marco van Veldhuizen & HaBé Bouwen in Stijl
Als team tot een prachtig resultaat komen
Als je aankomt bij deze villa, die ontworpen is door architect Marco van Veldhuizen, dan herken je meteen de vormen die hij kiest.
Ietwat verhoogd gepositioneerd lijkt de gigantische villa bijna zelfstandig te zweven boven een ruim perceel. Er moet gezegd
worden dat de Ferrari en Porsche die voor de deur staan ook bijdragen aan de allure die de villa uitstraalt. Een indrukwekkend
plaatje, gerealiseerd door de vakmensen van HaBé Bouwen in Stijl.
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Kroonluchter hal: JSPR
Garagedeuren: Dugreja Deuren & Zonwering

Studio Marco van Veldhuizen & HaBé Bouwen in Stijl
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Taatsdeur (Voordeur): Tudor Kozijnen & Deuren

Lift: Viking Liften

Deurbeslag: FORMANI®
Interieurbeplanting: Chicplants
Stalen binnendeuren: De Rooy Metaaldesign

Studio Marco van Veldhuizen

Woonwensen | Opvallende architectuur

de aankleding en het losse meubilair verzorgde. Van Veldhuizen verkreeg de

Architect Marco van Veldhuizen, Hans van Ginkel van HaBé

opdracht dankzij zijn herkenbare designstijl, die doet denken aan de huizen die je

uitstraling hebben. Bij ieder ontwerp staan de wensen van de klant voorop. Die worden geïnventariseerd

Bouwen in Stijl en de trotse eigenaar van het nieuwe droomhuis

aantreft in Zuid-Afrika en Amerika. De complete woonwensen werden direct

voordat het ontwerpen begint, vertelt Marco. “Het huis met alle woonwensen gerealiseerd krijgen, is voor

vertellen samen over de totstandkoming van dit meesterwerk.

helder kenbaar gemaakt door de opdrachtgever. “Ik had het stuk grond al


ons de hoofdzaak. Wij vinden de context waarin we bouwen heel belangrijk. Wat onze opdrachtgevers

Het huis is uiteindelijk helemaal geworden wat de eigenaar wilde,

gekocht en zocht via Instagram, Facebook en LinkedIn naar ideeën en vroeg wie

aanspreekt, is dat wij niet rechttoe rechtaan bouwen.” Studio Marco van Veldhuizen bouwt alles in één

zegt hij. “Genoeg woonruimte, een ruime garage voor ongeveer

er een goede architect wist, zo niet de beste architect. Daarop ontving ik een

pakket, want ieder onderdeel van een woning heeft raakvlakken. Er wordt gekeken naar de architectuur,

zes wagens, een superfijne professionele gym, een ruim gasten-

lading aan reacties en filterde er een dozijn aansprekende stijlen uit. De huizen

maar ook naar de interieurindeling en de gebruikersfuncties. Daarnaast bepaalt het bouwperceel de stand

verblijf, een thuisbioscoop en op de bovenetage de slaap

van Marco van Veldhuizen vielen mij steeds weer op. Die staken met kop en

van het huis, want dat moet goed liggen ten opzichte van de zon. Zo ontstaat er altijd een harmonieus

kamers, inloopkasten en studieruimte voor mijn dochter.”

schouders boven de rest uit.” In het ontwerp moesten een fitness, gastenverblijf,

ontwerp waarbij interieur en exterieur naadloos op elkaar aansluiten.

Studio Marco van Veldhuizen was verantwoordelijk voor het

kantoor en een grote garage komen, vertelt de bewoner verder. “Dat maakt een

exterieur en gaf samen met de opdrachtgever vorm aan het

huis al wat groter dan normaal. Op dit stuk grond was nog niet eerder een huis

interieur, waardoor het een persoonlijk geheel is geworden. De

gebouwd, daarom kon ik zo groot bouwen. Mijn huis is uiteindelijk 3.700 m3

studio ontwierp de vaste elementen, waarna de opdrachtgever

geworden met een vloeroppervlakte van 1.100 m2.”

Zithoek (Minotti): Hora Barneveld
Raamdecoratie + stoffering: Mooi Volendam Woninginrichting
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Studio Marco van Veldhuizen & HaBé Bouwen in Stijl

Marco van Veldhuizen heeft in zijn leven al veel gereisd. Dit zie je terug in zijn ontwerpen, die een mondiale

www.marcovanveldhuizen.nl

Marco van Veldhuizen
(interieur)architect

Betonvloeren: BetonReform Industrie BV
Keuken- en interieurbouw: Strakk Interieur

Studio Marco van Veldhuizen & HaBé Bouwen in Stijl
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Leverancier (gas)haarden (M-design): Kusk haarden & kachels

Ontwerp | Strakke en speelse sprongen uitgevoerd door vakmensen

extra airconditioning voor als het echt nodig is. Van Veldhuizen

Onder het huis is ruimte voor de auto’s, thuisbioscoop en technische ruimte,

ontwierp zowel het interieur als het exterieur. De realisatie lag in

terwijl op de begane grond ruimte kwam voor een woonkamer, keuken, eetkamer,

handen van HaBé Bouwen in Stijl uit Lunteren. Hans van Ginkel

bijkeuken, wijnkast en niet te vergeten een mooi, ruim en licht kantoor. Per inpandige

vertelt: “Nadat de opdrachtgever ons benaderd heeft en er een

lift kun je direct vanuit de garage naar de andere woonlagen, tot boven in het

eerste kennismakingsgesprek volgde, zijn we samen met

huis. “We hebben met veel glaspartijen gewerkt en speelse sprongen in de

Marco van Veldhuizen een bouwteam gestart. Een bouwteam

gevels toegepast. Deze zorgen e
 rvoor dat de woning meer smoel kreeg. Door de

werkt goed, een nauwe samenwerking en korte lijnen heeft veel

verspringingen in het woonplan hebben we een aparte indeling gecreëerd met

voordelen. De vakmensen op de bouwplaats hebben alle wensen

veel gezelligheid. Horizontale belijningen en verticale puien bieden ruimte”, vertelt

zeer vakkundig en strak uitgevoerd wat zorgde voor dit prachtige

Marco van Veldhuizen. Alle ruimtes hebben zowel vloerverwarming als koeling en

en succesvolle eindresultaat waar ik trots op ben.”

E-installatie + lichtplan: Roseboom Techniek

Verlichting boven eettafel: Quasar Holland BV
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Studio Marco van Veldhuizen & HaBé Bouwen in Stijl
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Trap: Soetendaal Trappen
Schilderwerken: Jan van Veldhuizen glas- en schildersbedrijf

Merk fitness apparatuur:Technogym
Leverancier Fitness apparatuur: Best Buy Fittness

Kranen badkamer + regendouche: Hotbath BV
Natuursteen: Schoenmakers natuursteen
Verlichting: Wever & Ducré

Buitendouche: JEE-O
Zwembad: VSB Wellness BV
Ingebouwde terrasheaters: Bromic Heating EU
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Tuin | Stoer en onderhoudsvrij

een strakke tuin geworden die goed past bij dit m
 oderne huis. We hebben een

Buiten vinden we een ruime tuin met verwarmd zwembad en

aantal meerstammige sierkersen aangebracht die een wat zachter karakter geven,

genoeg speelruimte voor de kinderen. Toptuinen Hoveniers was

zeker wanneer je die ‘s avonds mooi aanlicht.” De tuin werd onderhoudsvrij met

de partner bij het aanleggen van de complete tuin. Dit bedrijf

grindmatten, zodat het gras en grind niet met elkaar vermengd worden. De stalen

heeft de opdracht ingevuld met zowel de oprit als de bestrating

strip verkleurt in een mooie, roestachtige tint. Een automatisch b
 eregeningssysteem

die naar de ondergrondse garage loopt. Daarbij is gebruik-

voor het grasgazon is afgezoomd met een mooie klinkersteen. Dit systeem is

gemaakt van organische vormen in de berstrating. Wolken van

volautomatisch, net als de tuinverlichting, en kan bediend worden via een app. Henk

laurierstruiken maken de contrasten wat zachter ten opzichte van

van Doorn: “Bij dit huis hoort echt een stoere, onderhoudsvrije, minimalistische tuin

het strakke huis. Henk van Doorn van Toptuinen daarover: “Het is

die zowel in de zomer als in de winter ongeveer hetzelfde beeld geeft.”

Toptuinen
Toptuinen Hoveniers ontwerpt de mooiste tuinen, voert ze uit en onderhoudt ze daarna ook. Vormgeving en perfectie staan hierbij voorop. Niet
voor niets is het bedrijf een begrip in Lunteren en omgeving. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Eigenaar Henk van Doorn: “Wij leveren een 3D-ontwerp aan voordat we gaan tuinieren. Zo kan de klant vooraf goed zien wat we gaan doen
en wat we hebben afgesproken. Vervolgens komen we drie keer per jaar terug om de tuin bij te houden, zoals heggen snoeien en het doen
van tuinonderhoud.”

www.toptuinen.nl

Buitenverlichting: Maretti Lighting
Tuinontwerp + aanleg: Toptuinen B.V
Buitenmeubilair: Borek Parasols | Outdoor Furniture

HaBé Bouwen in Stijl

Architect: Studio Marco van Veldhuizen
Hoofdaannemer: HaBé Bouwen in Stijl
Rieten kap: De Rietdekker
Aluminium kozijnen: Alconstrux
W-installatie: Installatiebedrijf H.J. Van Veldhuizen BV

Het eigentijdse bouwbedrijf HaBé
heeft uitgebreide kennis in huis voor
het realiseren van droomhuizen.
Vooraf denken de ervaren medewerkers
alle zaken uit, nog voordat de eerste
Hans en Bertus van Ginkel I Aannemers
steen gelegd wordt. Zo weten ze de
beste kwaliteit tegen een realistische prijs neer te zetten. Hans van
Ginkel, mede-eigenaar van HaBé Bouwen in Stijl: “De samenwerking
tussen de opdrachtgever, architect en HaBé is erg belangrijk. Bij ons kun
je daarop vertrouwen. Daarnaast zijn de onderaannemers heel belangrijk.
Als team voeren we iedere opdracht naar wens uit.” HaBé denkt graag
met de opdrachtgever mee en bouwt altijd op maat, met als doel het realisteren van optimaal woongenot.

Partners & leveranciers

www.bouwen-in-stijl.nl

Architect
Taatsdeur (Voordeur)
Studio Marco van Veldhuizen, Oosterbeek Tudor Kozijnen & Deuren, Leiden
www.marcovanveldhuizen.nl
www.tudor-kozijnen.nl

Ingebouwde terrasheaters
Bromic Heating EU, Schijndel
www.bromic.com

Douchegoot,
Easy-Drain, Deventer
www.easydrain.nl

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

Hoofdaannemer
HaBé Bouwen in Stijl, Lunteren
www.bouwen-in-stijl.nl

Aluminium kozijnen,
Alconstrux, Veenendaal
www.alconstrux.nl

Tuinontwerp + aanleg
Toptuinen B.V., Lunteren
www.toptuinen.com

Lift
Viking Liften, Ede
www.vikingliften.nl

Schilderwerken
Jan van Veldhuizen glasen schildersbedrijf, Lunteren
www.glasenschildersbedrijf.nl

Garagedeuren
Dugreja Deuren & Zonwering, Putten
www.dugreja.nl

Buitenmeubilair
Borek Parasols | Outdoor Furniture,
Oisterwijk
www.borek.eu

Kranen badkamer +
regendouche
Hotbath BV, Rijswijk
www.hotbath.nl

Raamdecoratie + stoffering
Mooi Volendam Woninginrichting,
Bussum
www.mooi-volendam.nl
Interieurbeplanting
Chicplants, Naaldwijk
www.chicplants.com
Leverancier Fitness apparatuur
Best Buy Fittness, Meer (BE)
www.bestbuyfitness.be
Merk fitness apparatuur
Technogym, Capelle aan den IJssel
www.technogym.com
Poort: DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V.
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Gevelstenen: Petersen Tegl

Tekst: Michael Klinkhamer | Fotografie: Jurrit van der Waal

Kroonluchter hal + slaapkamer
JSPR, Eindhoven
www.jspr.eu

Betonvloeren
BetonReform Industrie BV, Heukelum
www.betonreforum.nl
Trap
Soetendaal Trappen, Barneveld
www.soetendaal-trappen.nl
E-installatie + lichtplan
Roseboom Techniek, Ede
www.roseboomtechniek.nl

Buitenverlichting
Maretti Lighting, Almere
www.maretti.com

Stalen binnendeuren
Meubilair
De Rooy Metaaldesign, Veenendaal Hora Barneveld, Barneveld
www.stalen-binnendeuren.nl
www.horabarneveld.nl
Verlichting
Wever & Ducré, Kortrijk (BE)
www.weverducre.com

Rieten kap
De Rietdekker, Ederveen
www.derietdekker.nl

Natuursteen in de
keuken, haard, badkamers
Schoenmakers natuursteen,
‘s-Hertogenbosch
www.schoenmakers-natuursteen.nl
Verlichting boven eettafel
Quasar Holland BV, Giessen
www.quasar.nl
Akoestisch plafond
Asona Benelux B.V., Uithoorn
www.asona.com

Leverancier haarden
Poort
Kusk haarden & kachels, Barneveld DJS Hekwerken &
Stucadoor
www.kusk.nl
Toegangstechniek B.V., Vuren Van Grootheest Stucadoors, Ede
W-Installatie
www.djs-hekwerken.nl
Installatiebedrijf H.J. Van Veldhuizen BV, Zwembad
Ede
VSB Wellness BV, Diessen
Deurbeslag
www.veldhuizenbv.nl
www.vsbwellness.nl
FORMANI®,
Maastricht-Airport
Keuken- en interieurbouw
Buitendouche
www.formani.com
Strakk Interieur, Oostrum
JEE-O, Nijmegen
www.strakk.nl
www.jee-o.com
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