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Luxe villa in bosrijke omgeving

Tasteful, comforting and luxurious

De ruimtelijke villa ligt op een royaal stuk grond in een bosrijke

The spacious villa stands on a large plot surrounded by woodlands

omgeving waar rust en ruimte overheersen. De familiewoning heeft

where tranquillity and spaciousness reign. The family home retained its

zijn vriendelijkheid behouden doordat het ontwerp is beperkt tot twee

pleasant look and feel as it only has two floors above ground level and

verdiepingen boven de grond en een ruime etage ondergronds. Op

a large basement. It contains many bespoke elements and the interior

maat gemaakte details zijn ruimschoots aanwezig en het interieur

clearly shows the signature of Studio Piet Boon.

draagt de kenmerkende handtekening van Studio Piet Boon.
In the garden, designed by garden architect Piet Oudolf, the swimming
In de omringende tuin, ontworpen door tuinarchitect Piet Oudolf,

pool is where the family can cool off on hot summer days and savour

zorgt het buitenzwembad in de warme zomerdagen voor verkoeling

the serene surroundings during long evenings in the recessed seating

en vormt de zitkuil, met open haard annex barbecue, een plek waar

area around the open fireplace and barbecue. The outside pavilion

De consistente verhoudingen in
vorm en het subtiele gebruik van
heldere accentkleuren illustreren de
persoonlijkheid van het gezin

Consistent proportions and the subtle
use of bright accent colours illustrate the
family’s personality

tot laat in de avond kan worden genoten van de aanwezige sereniteit.

lies further down the garden and embraces the estate’s informal

Het buitenvertrek is dieper in de tuin gelegen en omarmt de informele

atmosphere. It is divided into a sunken lower floor plus a first floor and

sfeer van het landgoed. Het is opgedeeld in een verzonken begane

contains a fully equipped pantry, a bathroom, and a separate meeting

grond plus eerste etage en is voorzien van een complete pantry,

room with an adjacent terrace offering great views of the many pine

badkamer en een aparte vergaderruimte, met een aansluitend terras

trees.

dat uitzicht biedt op de vele dennenbomen.
In the entrance hall, the natural stone staircase leads to the first floor.
Vanuit de entreehal geeft de natuurstenen trap toegang tot de eerste

The unique composition of light in the stairwell creates a totally

verdieping en zorgt een unieke compositie van licht in het trappenhuis

different setting. When accessing this floor, the eyes are instantly

voor een andere setting. Bij binnenkomst biedt deze etage een directe

drawn to the kitchen-diner that is, of course, the heart of the home.

doorkijk naar de woonkeuken, die de bewoners als het hart van het

A glazed wall can be opened up completely to bring the outside inside

huis ervaren. Een raamwand die in zijn geheel kan worden geopend,

and which also makes the garden a wonderful focal point.

haalt het buitenleven naar binnen, waardoor de tuin ook hier een
centrale plek krijgt.

By using different sandy shades, a colour palette that is used
throughout the residence, other materials and elements like the

Door de verschillende zandtinten, die als basis gelden voor de gehele

contrasting dark pieces of furniture and the different textures are

woning, komen de materialen zoals het contrasterende donkere

set off beautifully. Consistent proportions and the subtle use of

meubelwerk en de verschillende texturen optimaal tot hun recht.

bright accent colours illustrate the family’s personality and ensure

De consistente verhoudingen in vorm en het subtiele gebruik van

that the residents optimally enjoy the intimate, tranquil and homely

heldere accentkleuren illustreren de persoonlijkheid van het gezin en

atmosphere.

laten de bewoners genieten van een geborgen, rustige en huiselijke
sfeer.

In the basement, the copper beer tanks are stunning eye-catchers.
The private brewery allows the owner to experiment with processes

In het souterrain springen bij binnenkomst direct de koperen

like fermentation and distillation. A direct pipeline connects the

biervaten in het oog. De privébrouwerij geeft de eigenaar de vrijheid

brewery with the tap in the outside kitchen. Luxury and timeless

te experimenteren met processen als fermentatie en destillatie en is

materials were used for the gym as well as the indoor pool with jet

door middel van een rechtstreekse leiding verbonden met de tap in de

stream and the adjacent spa.

buitenkeuken. Naast de gym zijn ook het binnenzwembad met jet en
de aangrenzende wellnessruimte rijkelijk voorzien van luxe en tijdloze
materialen.
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PIET BOON
Het design van het interieur combineert
functionaliteit, esthetiek en individualiteit tot de
onmiskenbare signatuur van Studio Piet Boon
The interior design combines functionality,
aesthetics, and individuality and, thus, results in
the distinct signature of Studio Piet Boon.
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