
32 — AWM 29

Blik op oneindig
Tekst Henriëtte Sanders
Fotografie Henk Schuurmans/DAPh

De villa van Heyligers design + 
projects komt aan de voorkant 
weerbarstig en in zichzelf ge-
keerd over. Aan de achterzijde 
richt het zich met royale raam-
partijen naar het waterrijke 
landschap van de Vinkeveense 
Plassen.

De Vinkenveense Plassen zijn in de mid-
deleeuwen ontstaan door het afgraven 
van de veengronden voor turfwinning. 
De Baambrugse Zuwe is een markante 
overgebleven landstrook die dwars door 
de Vinkeveense Plassen loopt. Op deze 
strook staat voornamelijk losse bebouwing 
op ruime kavels. Midden over deze strook 
loopt een weg die onder meer het kavel 
ontsluit waarop de villa staat. De villa is 
opgetrokken uit donkergrijze, onregelmatig 
gevormde bakstenen. Deze ziet ontwerper 
Willem Heyligers als een verwijzing naar het 
afgegraven turf. Ondanks de ruwheid van 
de bouwsteen is gezocht naar verfijning. De 
gevel is uitgevoerd in getande en geperfo-
reerde vlakken, gemetseld in Braziliaans ver-
band, waarachter ramen schuil gaan. Vanuit 
verschillende standpunten worden diverse 
patronen zichtbaar.        

 Het massieve uiterlijk van de voorgevel 
vormt een contrast met de achtergevel, die 
licht is en vrijwel volledig is opengewerkt. 
Aan deze zijde loopt zowel op de begane 
grond als op de eerste verdieping over de 
hele breedte van de gevel een raampartij 
met een uitkragende betonnen omlijsting. 
Het robuuste karakter van de voorgevel 
wordt zo in een andere taal voortgezet in 
de achtergevel. Houten kozijnen geven de 
glazen puien een ritmische geleding mee. 
De combinatie van de betonnen omlijsting 
met het raam keert terug in de zijgevels. 
Een dergelijke omlijsting ontbreekt op de 
plek waar de deuren zitten. De voordeur 
en het inpandige terras zijn opgenomen in 
de gebouwmassa. Het accent op de ramen 
suggereert dat de blik naar buiten  een 
belangrijk motief in het ontwerp is.  
De compositie van de gevels is afgestemd 
op de waterrijke omgeving. De glazen puien 
zijn ten opzichte van de zijgevels gedraaid 
om de blik vanuit het huis te richten op de  
Vinkeveense plassen. Vanuit de achterzijde 
van het huis ontvouwt zich een breed pano-
rama op de omgeving.
 De configuratie van de plattegrond 
staat volledig in dienst van het uitzicht. De 
imposante entreehal, met gesloten wanden 
en een daklicht, voert direct naar de brede 
eetkamer. Doordat de vloer van de eetka-
mer naadloos overloopt in het terras, wordt 

de buitenruimte visueel een verlengstuk van 
het interieur. De eetkamer is grotendeels 
naar het terras te openen met schuifpuien. 
Vanuit de slaapkamers op de eerste etage 
wordt het zicht, doordat de verdieping 
scharniert ten opzichte van de ruimtelijke 
indeling op de begane grond, de andere 
kant uitgestuurd. De slaapkamers hebben 
aan voor- en achterkant toegang tot een 
inpandig terras dat de hele breedte van de 
villa beslaat. 
 Waar de villa in eerste instantie de 
indruk wekt  gesloten en donker te zijn, 
blijkt het bij nader inzien een open karakter 
te hebben. De inzet van metselwerk in Bra-
ziliaans verband, dat zorgt voor zowel massa 
als transparantie, belichaamt deze tweele-
digheid. De donkere voorgevel, het lichte 
interieur en de opengewerkte achtergevel 
geven de villa van Heyligers het karakter van 
ruwe bolster, blanke pit. Met geregisseerde 
zichtlijnen en de blik op oneindig.—
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1 entreehal
2 eetkamer
3 zitkamer 
4 kantoor
5 bijkeuken
6 slaapkamer
7 badkamer
8 fitnessruimte

Begane grond 1e verdieping
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A
Architectuur
Villa in Vinkeveen
Heyligers

Boven De gevel is 
uitgevoerd in getande 
en geperforeerde 
vlakken, gemetseld in 
Braziliaans verband 

Links In de achterge-
vel zijn de raampar-
tijen omrand door een 
uitkragende betonnen 
omlijsting 

Rechts Achter de 
geperforeerde vlakken 
gaan ramen schuil


