Alle woonfuncties bij elkaar op een zwevende laag

Lab32 architecten | Villa met strakke vormen en open
gevel in Teteringen
In Teteringen was de redactie van Magazine The Art of Living te gast bij de eigenaren van deze in 2019 opgeleverde strakke,
eigentijdse villa. De ruimte, het uitzicht en de combinatie tussen strak functioneel en warm zijn in iedere ruimte doorgevoerd.
De eigenaren kozen voor een levensloopbestendige villa, waar je op één niveau kunt leven. De strakke voorgevel met donkere
kaders, getint glas en wit stucwerk oogt als een decor. Het is groots en ingetogen tegelijk. De villa is een eerbetoon aan architect
Loek Stijnen van Lab32 architecten. Hij maakte een vertaling van de wensen van de opdrachtgevers en was verantwoordelijk
voor het strakke ontwerp van de villa. Loek Stijnen overleed echter onverwacht in 2018.
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Architect: Lab32 Architecten, Geulle
Bouw: M.P. Drijvers, ‘s-Hertogenbosch

Opgetild begane grond niveau
De geschiedenis van Teteringen gaat terug naar 1314. De nederzetting aan
het water, waar continue het geluid van snel stromend water te horen was, is
prachtig verbeeld in het kunstwerk op het glas van de entree naar de living.
Via de vloeiende vormen en de immer bewegende lijnen van het water, heb
je direct zicht op de grote tuin achter de villa. Het kunstwerk is een idee van

“De lijnen van het kunstwerk zijn de
bewegingen van het water”
Anne Stijnen, dochter van de architect. Als we voor de villa staan is aan de
rechterzijde de entree van de garage. Op deze laag vinden we tevens de
grote werkkamer, de gym, de wellness met sauna en een logeerkamer, allen
Lab32 architecten
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E-Installateur:
Decoratie | potten & planten: Peter van Son Interieurobjecten, Sprang-Capelle

met uitzicht op de onder architectuur aangelegde achtertuin.
Tevens bevindt zich hier een tweede badkamer en waskamer.
Vanuit hier kun je binnendoor naar de verdieping lopen. We
kiezen er echter nu voor om buitenom, via de zwevende trap
naar de overdekte entree aan de voorzijde te lopen. In de royale
hal kijken we door de dubbele glazen deuren met het kunstwerk

“Vanuit elke ruimte heb je zicht
op de riante tuin”
Audio / TV / Sonos:
Gordijnen:

van de living, direct door naar de royale tuin. Licht, overzicht.
Wat een ruimte. Vanaf de grote hoekbank kunnen we ontspannen
haard of de tuin inkijken. Twee comfortabele stoelen kijken uit op
het overdekte terras en de tuin. Hier kom je tot rust. Aan de
andere zijde van de haard is de keuken gesitueerd. Over de
gehele achterwand van de keuken is een kastenwand. Nergens
zijn handgrepen te zien. Alles is ‘push to open’. De keuken is van
alle gemakken en apparatuur voorzien. Er wordt gekookt op
een ingebouwde afzuigkap in het kookeiland. De kastenwand lijkt
te zweven en dat wordt tevens benadrukt door de led-verlichting.
Naast de woonkamer vinden we een royale master bedroom,
de walk-in closet en een heerlijke badkamer met een vrijstaand
bad en ruime inloopdouche.

Binnen en buiten horen bij elkaar
Het overdekte terras heeft een lichtstraat, waardoor er altijd
Haard: Element 4, Zwolle

natuurlijk licht naar binnen komt. De grote plavuizen in de
woning zijn doorgelegd op het terras. De lijnen lopen door.
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Tegels / Keuken: Nieuwenhuizen Natuursteen, Udenhout

Lab32 architecten
De ontwerpen van Lab32 architecten kenmerken zich door strakke (zicht)
lijnen, rechte vormen en natuurlijk contact tussen binnen en buiten.
Loek Stijnen was de oprichter van het bureau. Zijn visie op ruimtelijkheid,
openheid en minimalistische vormentaal is herkenbaar en uitgesproken.
‘Alles draait om zichtlijnen’, was zijn motto. Het bureau wordt voortgezet
door Clark Teensma, die als ontwerper jarenlang samenwerkte met Loek.
De visie van de architect wordt in de ontwerpen doorgezet en is vandaag
de dag nog immer de handtekening van het architectenbureau. Het bureau
kan tevens zorgdragen voor het lichtplan, het maken van schetsen voor
het interieur en treedt indien gewenst op als directievoerder. Lab32
architecten heeft particuliere en zakelijke opdrachtgevers in Nederland

www.lab32architecten.nl

Interieurbouw: Houtwerk, Delft

Lab32 architecten

NL1_EST_Lab32_6/1.indd 5

20/02/2020 14:29

W-Installateur: Van der Hoeven Installaties, Stolwijk
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Partners & leveranciers
en met het behang, de roomdivider met de televisie en de openhaard en daarbij

Architect
villa worden aangestuurd via domotica. De villa is bijna energieneutraal. Door een

Lab32 architecten, Geulle

uitgekiende warmte/koel-installatie heeft de villa een constante binnentemperatuur.

www.lab32architecten.nl

Op het dak liggen zonnepanelen, die bij elkaar goed zijn voor 1.2000 KWh. Het
glas bestaat uit drie lagen en is aan de voorzijde van de villa voorzien van

Haard

zonwerend gekleurd glas. Door de strakke lijnen, de minimalistische elementen

Element 4, Zwolle

en de warme accessoires is de villa een prachtig voorbeeld van uitgekiende

www.element4.nl

ruimtelijke indeling en optimaal comfort. Het is waar en zeer aantrekkelijk, hier kun
je je hele leven blijven wonen. Levensbestendig wonen, wat een weelde.

Tegels / Keuken
Nieuwenhuizen Natuursteen, Udenhout

www.nnbv.nl
Interieurbouw
Houtwerk, Delft

www.houtwerk-delft.nl
Tuinontwerp en aanleg
Stoop Tuinen, Nuenen

www.stooptuinen.nl
Decoratie | potten & planten
Peter van Son, Waalwijk

www.petervanson.nl
Audio / TV / Sonos
www.technica-nova.nl
Gordijnen
www.bergenberg-gorinchem.nl
Bouw
M.P. Drijvers, ‘s-Hertogenbosch

www.aannemerdrijvers.nl
E-Installateur
www.hoffmandme.nl
W-Installateur
Van der Hoeven Installaties, Stolwijk

www.vdhoeveninstallatie.nl

Tuinontwerp en aanlaag: Stoop Tuinen, Nuenen
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