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Marinus Wolfs

Al meer dan vijftig jaar realiseert Wolfs Architecten hoogwaardige projecten. Het middelgroot full service architectenbureau vond zijn oorsprong in Midden-Brabant, maar
werkt inmiddels voor opdrachtgevers in heel Nederland.
“Bij ons draait het om de mens en zijn omgeving’’, vertelt
oprichter en creatief-directeur Marinus Wolfs. “Deze twee
aspecten samen vormen de belangrijkste uitgangspunten.
We geloven dat we door een goede samenwerking met
onze opdrachtgevers telkens weer tot een kwalitatief
en uniek ontwerp kunnen komen. Maar ook een prettige
relatie met andere (bouwkundige) partijen en overheden
vinden wij erg belangrijk. Daarnaast onderscheiden we ons
door ruimtelijke ontwerpen die goed passen in de omgeving,
met een uitgesproken materiaalkeuze, een heldere indeling,
strakke, pure vormen, mooie details en een hoge kwaliteit in
uitvoering.”

Met meer dan een halve eeuw ervaring weet het bureau
als geen ander wat er leeft onder mensen die willen bouwen.
“Het is onze taak om in een ontwerptraject te ontdekken
wat een opdrachtgever gelukkig maakt. En dit vervolgens
om te zetten naar een voor hen optimale situatie, door
onze creativiteit en deskundigheid te laten spreken’’, aldus
Marinus.“We werken graag met meerdere collega’s aan een
ontwerp, zodat we het beste uit verschillende inzichten
en creatieve impulsen kunnen verenigen.”
In een groene villawijk realiseerde Wolfs Architecten
recentelijk een bijzondere villa. Het ontwerp hiervan
bedacht Marinus samen met collega-architect Basiel
Kennis.

Fotobijschrift
De villa heeft een moderne uitstraling met natuurlijke materialen. Het ontwerp van Wolfs Architecten is uitgevoerd door Bouwbedrijf Willem Verbakel.
Het louvredak en het louvrepaneel in de voorgevel zijn gemaakt door Livium. De toegangspoort door DJS Hekwerken & Toegangstechniek.

Modernistische villa met natuurlijke elementen
Wolfs Architecten

De ontwikkeling van een nieuwe, in het groen gelegen villawijk. Daar startte dit project mee. De opdrachtgever, een jong gezin, was één van
de gelukkigen die een kavel wist te bemachtigen op deze unieke locatie. Voor de realisatie van hun bouwwensen kwamen ze, via een kennis,
in contact met Wolfs Architecten. “Er was direct een klik. Daarnaast hadden de opdrachtgevers bouwervaring en een duidelijk idee van hun
woonwensen, wat de samenwerking erg plezierig maakte’’, aldus Marinus. “Ook erg fijn; ze durfden grensverleggend te denken, waardoor we
echt iets bijzonders konden creëren.”
Al snel ontstond het idee van een modernistische villa met een ruime opzet, passend bij de vorm van de kavel; breed en ondiep. De meeste
nadruk van de villa kwam hierdoor te liggen op de voorgevel, die stijlvol is vormgegeven door de combinatie van wit gestucte wanden en een
naturel houten gevelbekleding. Daarnaast is er gekozen voor een fraai puntdak, voorzien van vlakke pannen in een antracietkleur, deels in
mansardekap. Een overkapping, in de vorm van een carport, vormt de verbinding tussen het woonhuis en een garage met een asymmetrisch
puntdak. “Het verwerken van een zekere asymmetrie heeft het ontwerp iets spannends gegeven’’, vertelt Basiel. “De woning heeft hierdoor een
eigen uitstraling. Statig maar toch ook speels en verrassend.”

Zonwering en design ineen
Opvallend is het bijzondere contact tussen de binnenen buitenomgeving. “We hadden te maken met maakbare natuur, dat wil zeggen; de omgeving moest voor een
groot gedeelte nog gerealiseerd worden’’, aldus Marinus.
“De ontwikkeling van de tuin is in een vroeg stadium
opgepakt. Hierdoor hebben we de buitenomgeving kunnen
integreren in het ontwerp van de totale woning.” “De tuin
wordt vanuit alle ruimtes in de woning ervaren’’, vult Basiel
aan. “Door het verwerken van lange zichtlijnen zijn bovendien mooie doorkijken ontstaan, zoals vanuit de hal naar
de achterliggende tuin. Hierdoor is de ruimtelijkheid in de
woning nog meer benadrukt.”
In de voor- en achtergevel van de woning is een lamellensysteem verwerkt, die dient als zonweringssysteem én als
designelement. In het platte dak van de overkapping zit een
beweegbaar lamellensysteem. Hierdoor is de inval van zonen daglicht perfect te regelen.
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De keuken, van Bulthaup Keukenarchitectuur Zeist, is het middelpunt van de woning. De verlichting is van Lichtstudio
Kwadraat.

De aluminium kozijnen zijn gemaakt door Gruijters Aluminium.

Indoor golf course
In de woning zelf neemt de keuken een centrale plek in.“De
opdrachtgevers koken graag en wilden graag een mooie,
grote leefkeuken’’, aldus Marinus. “De keuken is dan ook
het hart van het huis geworden. Alle andere ruimtes zijn
hier als het ware omheen gecreëerd.” Achter de keuken
vinden we een andere bijzondere ruimte; een indoor golf
course annex sportruimte, die Wolfs Architecten speciaal
voor deze opdrachtgevers ontwierp. Regelmatig wordt de
ruimte gebruikt om samen (met vrienden) een balletje te
slaan of te sporten. Daarnaast ontwierp het bureau een
kelder, die plaatst biedt aan onder meer een wijnopslag en
moderne techniek.
Een sfeervol aangeklede hal met trappenhuis biedt toegang
tot de bovenste twee etages van de woning. Bijzonder is
dat alle deuren hier op onopvallende wijze zijn weggewerkt.
Een smalle vide zorgt voor een mooie lichtinval en contact
tussen de verschillende etages. De master bedroom blijkt
een sfeervol ingedeelde kamer, met walk-in closet en een
aparte bad- en slaapruimte, die verbonden wordt door

een sterk lijnenspel. Op de bovenste etage is eveneens een
mooi voorbeeld van het vakwerk van Wolfs Architecten te
zien. Zo loopt de hoek van het puntdak gelijk met de vorm
van het raam van één van de slaapkamers.
De afwerking en materialisering werd (wederom) in samenspraak met de opdrachtgevers bedacht. Zo is er gekozen
voor natuurlijke elementen in de buitengevel en in de woning
zelf, zoals te zien in de prachtige stalen taatsdeuren en de
stalen trapleuning, die volledig doorloopt in alle verdiepingen.
Ook aan duurzaamheid is gedacht. Zo zijn er zonnepanelen
geïntegreerd tussen de dakpannen en wordt de woning
verwarmd met aardwarmte. De villa heeft een uitgekiend
ventilatiesysteem en is uitermate goed geïsoleerd. “We zijn
bijzonder trots op het eindresultaat en de sterke vertaling
van architectuur naar bouwkunde’’, aldus Marinus. “Het
traject is enorm plezierig verlopen. De fijne samenwerking
met de opdrachtgevers heeft daar zeker een belangrijke
rol in gespeeld!”

Een sfeervolle gashaard van Heerkens
Openhaarden zorgt voor extra warmte.

In de woning ligt een mooie gietvloer van SENSO, genaamd de SENSO HighDensity Fusion.

De interieurbouw is verzorgd door
Van Helvoirt interieurbouw.

De taatsdeur is, net zoals de trap en de schuifdeur, gemaakt van staal door Preferro Metaaltechniek.

De W-installatie is geïnstalleerd
door Installatiebedrijf
Van Velthoven & Kruijssen.

In de tuin ligt een buitenzwembad van Van Gemert Zwembaden en Sauna’s B.V. en de schitterende tuin
werd aangelegd door Van Helvoirt Groenprojecten.

De aluminium kozijnen zijn verzorgd door Gruijters Aluminium.
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Wolfs Architecten, Moergestel
+31 (0) 13 - 513 26 70
www.wolfsarchitecten.nl

Stalen deuren en trappen
Preferro Metaaltechniek, Erp
+31 (0) 413 - 213 606
www.preferro.nl

Aannemer
Bouwbedrijf Willem Verbakel B.V., Erp
+31 (0) 413 - 37 77 29

Verlichting
Lichtstudio Kwadraat
www.ls2.nl

www.bouwbedrijfwillemverbakel.nl

Interieurbouw
Van Helvoirt interieurbouw, Rosmalen
+31 (0) 6 - 20 42 73 45
www.vanhelvoirtinterieurbouw.nl

Keuken
Bulthaup Keukenarchitectuur Zeist
+31 (0) 30 - 697 77 00
www.bulthaup-zeist.nl

Gietvloeren
SENSO Nederland, Rhenen, Amsterdam
en Rotterdam
+31(0) 317 - 614 496
www.sensovloeren.nl

Installatie
Installatiebedrijf Van Velthoven & Kruijssen BV,
Moergestel
+31 (0) 13 - 513 12 84
www.velthovenkruijssen.nl

Aluminium kozijnen
Gruijters Aluminium, Gemert
+31 (0) 492 - 392 950
www.gruijtersaluminium.nl

Gashaard
Heerkens Openhaarden & kachels, Nistelrode
+31 (0) 412 - 613 030
www.heerkens.nl

Louvredak en louvrepaneel gevel
Livium, Oldenzaal
+31 (0) 541 - 530 949
www.livium.nl

Zwembad
Van Gemert Zwembaden & Sauna’s B.V., Mill
+31 (0) 485 - 451 263
www.vangemertzwembaden.nl

Tuinaanleg
Van Helvoirt Groenprojecten, Berkel-Enschot
+31 (0)13 - 540 82 00
www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl

Toegangspoort
DJS Hekwerken & Toegangstechniek, Vuren
+31 (0) 183 - 562 038
www.djshekwerken.nl
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