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Rob Otten en Christel van Eck, de
eigenaren van het in Haaren gevestigde
Otten van Eck architecten & vormgevers,
spreken van een eerste bijzondere
en prettige kennismaking met de
opdrachtgevers. Het ontwerpduo gaf
hen een vroegtijdig, objectief advies over
de aankoop van hun nieuwe woning

en ontwikkelde een ontwerp voor zowel
de binnen- en buitenarchitectuur van
het pand alsmede de invulling van
het perceel. Het nieuwe pand moest
beheersbaar en gelijkvloers zijn, met
zoveel mogelijk behoud van de ruimtelijke
beleving. “Daarbij was het prettig om aan
te voelen dat de opdrachtgevers open

exclusief wonen

stonden voor nieuwe ideeën. Dat was een
van de redenen waarom die klik er was:
zij dragen architectuur een warm hart
toe.” Christel geeft hierop aan dat hun
klanten zeer duidelijke wensen hadden,
maar zich ook aangesproken voelden
door de thema’s Licht, Lucht en Ruimte,
uitgangspunten voor Otten van Eck.

Het nieuwe pand moest beheersbaar en gelijkvloers zijn,
met zoveel mogelijk behoud van de ruimtelijke beleving
Otten van Eck architecten & vormgevers

Geabstraheerd
raffinement
Ruimtelijkheid en privacy waren belangrijke parameters bij deze modernistische
woning in bungalowvorm, dat het prachtresultaat is van een intensieve verbouwing.
Rob Otten en Christel van Eck, detailmensen pur sang, dachten het ontwerp
uit van concept tot uitvoerbaarheid, en begeleidden het realisatieproces tot
en met de oplevering. Zij delen echter hun credits door zowel de moed van hun
opdrachtgevers als de inzet van alle uitvoerende partijen te prijzen.
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Omgedraaid accent
Die thema’s zijn bij dit project uitstekend
op hun plek gevallen. Het aangekochte
pand uit de jaren zestig was volgens Rob
en Christel ‘een goed huis’, met een zeer
heldere structuur en uitstekende ligging,
maar het was wel zeer gedateerd. Een
hoofdgebouw met een kap bepaalde
de architectuur en het dak was
overheersend. “We hebben het accent

omgedraaid door de bestaande dakvorm
ondergeschikt te maken aan de onderste
bouwlaag en daarmee de bungalowvorm
versterkt”, zegt Rob. Omdat privacy een
belangrijke eis was, is aan de voorzijde
een ‘gesloten’ gevel gecreëerd middels
translucent geprint glas, zodat de
bewoners wel zicht hebben op de straat,
maar men andersom niet de woning in
kan kijken. Het was een gedurfde stap

voor de bewoners, maar de keuze voor
een printfolie gaf hen volgens Rob Otten
enige rust en zekerheid. “We hadden
op glas kunnen printen, maar dan zit je
er definitief aan vast. Mocht deze print
de bewoners in de toekomst niet meer
bevallen of willen ze iets anders, dan
kunnen ze er een andere afbeelding
op laten zetten – in plaats van alle
glaspanelen te vervangen.”

“Wij starten altijd vanuit de ligging van het perceel:
hoe beleef je de ruimte om het pand heen, waar komt de
zon op te staan en wat doet dit met de beleving?”
Starten vanuit de ligging
De beleving van binnen en buiten met
elkaar verbinden en daarmee ook de
ruimtebeleving van het pand versterken,
was een ander cruciaal aandachtspunt.
“Wij starten altijd vanuit de ligging van het
perceel: hoe beleef je de ruimte om het
pand heen, waar komt de zon op te staan
en wat doet dit met de beleving?”, zegt
Rob. “Dat was hier heel dankbaar, want
de achtertuin ligt fraai op het zuidwesten.
Daar waar men graag buiten wil zitten,
hebben we een grote overstek ontworpen,
dat een integraal onderdeel is van de
totale architectuur. Deze overkraging
zorgt ervoor dat men uit de zon zit, maar
ook zicht houdt op de tuin.”
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Het hart van hout

ADVERTENTIE

Aan de achterzijde is tevens een open
glasgevel gerealiseerd met een maximale
tuinbeleving en behoud van privacy. Deze
onderhoudsvriendelijke tuin, inclusief de
karakteristieke, in het zicht staande oude
notenboom, is te bewonderen vanuit
verschillende vertrekken in de woning.
Stuk voor stuk lichte ruimtes, waar enkele
kleurdetails subtiel terugkomen en veel
is gewerkt met warme materialen. Het
hart van de woning bevindt zich letterlijk
middenin het pand, waar de woonkeuken
als een box centraal is geplaatst,
geheel omkleed met teakhout. Deze

Het hart van de woning bevindt zich
letterlijk middenin het pand, waar de
woonkeuken als een box centraal is
geplaatst, geheel omkleed met teakhout
wandpanelen van blokjes gerecycled hout
vormen samen een mooi contrast met de
strakke bulthaup-keuken”, zegt Christel,
waarop Rob toelicht. “Dankzij de glazen
deuren blijft de afsluitbaarheid van deze
ruimte gewaarborgd, maar kun je wel het
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volledige volume van de box zien.” Vele
onderdelen in de woning zijn op maat
gemaakte interieuronderdelen, waaronder
het karpet dat om de openhaard heen
grijpt en de in de ruimte opgenomen
inloopbibliotheek.
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Toekomstgerichte visie
De slaapkamer, de ruim opgezette en uiterst functionele
sfeerbadkamer en de kleedruimte liggen in één privézone,
die in zekere mate is ontworpen als levensloopbestendige
ruimte. “De perfecte woning is nog nooit uitgevonden, omdat
levensbehoeftes constant veranderen”, aldus Rob, “maar je
moet er wel naar blijven zoeken. Een ontwerp maken is geen
statisch geheel dat maar op één manier werkt. Gaandeweg het
proces kunnen mensen tot andere inzichten komen en kun je
zaken, afhankelijk van de bouwfase, nog bijstellen. Zeker in een
ontwerpproces moeten opdrachtgevers zich altijd vrij voelen om
zich uit te spreken over hun wensen.”
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De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:

Otten van Eck architecten & vormgevers

Otten van Eck architecten & vormgevers

Kievitspad 23, 5076 SN Haaren, tel: 0411-623531
info@ottenvaneck.nl, www.ottenvaneck.nl

Kievitspad 23, 5076 SN Haaren, tel: 0411-623531
info@ottenvaneck.nl, www.ottenvaneck.nl

Sizework Interieurbouwer

Otten van Eck architecten & vormgevers

Mountbattenweg 1, 5466 AX Veghel, tel: 073-5432739
info@sizework.nl, www.sizework.nl

Kievitspad 23, 5076 SN Haaren, tel: 0411-623531
info@ottenvaneck.nl, www.ottenvaneck.nl

Aannemersbedrijf Hennie van Boven

Otten van Eck architecten & vormgevers

Faas 6, 5275 HH Den Dungen, tel: 073-5941600
info@hennievanboven.nl, www.hennievanboven.nl

Kievitspad 23, 5076 SN Haaren, tel: 0411-623531
info@ottenvaneck.nl, www.ottenvaneck.nl
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