
“De eigenaars van deze bosvilla waren echt op zoek naar een strakke 
stijl. Daar sloot ons portfolio perfect op aan”, vertelt Lillian Brinks, 
eigenaresse van architectenbureau A&R10. Het moest een levensloop-
bestendige woning worden waar de eigenaars geen last zouden hebben 
van de naastgelegen hogere bouw woningen en het nabijgelegen kruis-
punt. De opdrachtgevers wilden een modern en strak huis waar ze 
ongestoord in de achtertuin zouden kunnen zitten.

Bosvilla op de Utrechtse Heuvelrug 
Levensloopbestendig wonen is tegenwoordig essentieel. Mensen willen lang in hun nieuwe huis blijven wonen, zeker als 

deze helemaal naar hun wensen is ontworpen. De nodige privacy is daarbij essentieel. Comfortabel wonen met een vrije 

tuin om te genieten van binnen, buiten en van het leven. Zoals bij deze bosvilla op de Utrechtse Heuvelrug, ontworpen 

door A&R10.

“Dankzij de verticale ramen wordt 
de lengte van de slanke vliegdennen 

rondom het huis geaccentueerd”

A&R10 laat de verborgen potentie zien

Om aan deze eisen te voldoen, plaatste A&R10 de garage vooraan, 
samen met een dichte gevel van Syberisch larikshout. De achterzijde is 
open, zodat het interieur lekker licht is en de bewoners vanuit de 
woon- en slaapkamer zo de tuin inkijken. Mede-eigenaar van het architec-

tenbureau, Joost van Nes: “De indeling is gebaseerd op de ligging op de kavel. De ruimtes 
die minder daglicht nodig hebben, liggen aan de voorzijde. Er is een heel grote inpandige 
garage en aan de linker voorzijde is een kantoorruimte. We wilden de woonkamer centraal 
stellen. Vandaar heb je zicht op de keuken, maar je ziet ook de slaapkamer liggen. En 
vanuit de woonkamer, keuken en slaapkamer heb je uitzicht op de bostuin.” Dankzij de 
verticale ramen wordt de lengte van de slanke vliegdennen rondom het huis geaccentueerd. 



“De bewoners zijn er nu al van 
verzekerd dat ze hier tot op hoge 

leeftijd kunnen blijven wonen”

Duidelijke functies
Hoewel het leefgedeelte aan de zonkant ligt en er een groot oppervlak aan ramen is, heb-
ben de bewoners geen last van te veel licht of warmte, dankzij het overdekte terras. Alle 
ruimtes bevinden zich op de begane grond, maar de structuur van de woning is bepaald 
niet ‘vlak’. Joost: “Het dak van de woonkamer is een meter hoger dan de rest. Je ziet dui-
delijk terug wat de functies van de ruimtes zijn. De kamer en het eetgedeelte worden ge-
scheiden door een doorkijkhaard en naast het eetgedeelte ligt de keuken.”

Inheemse beplanting
A&R10 begeleidde de bewoners van vergunning tot oplevering. Het maken van de eerste 
schetsen, het aanvragen van vergunningen, het selecteren van aannemers en het begelei-
den van de bouw tot aan de oplevering: de opdrachtgevers werden volledig ontzorgd. Niet 
alleen de architectuur, maar ook het interieur werd door hen ontworpen. “Zoals het kas-
telement tussen de woonkamer en het eetgedeelte, waar de haard in zit”, vertelt Joost. 
“Aan de kant van de woonkamer is deze dicht, maar aan de andere kant is er een kast in 
verwerkt. Voor de tuin hebben we samen met de tuinman gekeken hoe we die het beste 
konden inrichten. De woning is erg strak, dus is er in de tuin voor gekozen om wat meer 
ronde vormen te gebruiken. Er is gekozen voor een aantal inheemse planten, zoals rodo-
dendrons en vliegdennen. Die zie je vaak terug op de Utrechtse Heuvelrug.”

Levensloopbestendig
De bewoners zijn op dit moment nog niet op een leeftijd dat ze een 
aangepaste woning nodig hebben, maar ze zijn er nu al van verzekerd 
dat ze hier tot op hoge leeftijd kunnen blijven wonen, vertelt Lillian. 
“Daar is rekening mee gehouden in het ontwerp. Er is ruimte voor 
rolstoelen, er zijn extra ruime deuren en ze kunnen veilig hun woning 
in. Ze kunnen gemakkelijk met hun auto binnenrijden en dan ben je 
meteen in de woning.”

Qua levensloopbestendigheid en privacy is het maximale uit het ontwerp 
gehaald, precies zoals de opdrachtgevers het wilden. Lillian: “Ze zijn er 
heel blij mee dat ze nog lang hier kunnen blijven wonen. Ze zeggen dat 
ze zelfs liever niet op vakantie gaan, want ze zijn net zo lief thuis.”



Kangoeroewoning voor de hele familie 
Na de Tweede Wereldoorlog waren er nieuwe woningen nodig om verwoeste gebouwen te vervangen en om de bevol-

kingsgroei op te vangen. Tegenwoordig worden veel van deze wederopbouwwoningen gesloopt, maar dat is niet altijd 

nodig, bewijst A&R10 met deze wederopbouwboerderij die ze scheidde in twee gedeeltes: één woongedeelte voor het 

gezin en een aparte woning voor oma.

“Er bestaan niet veel van deze boerderijen meer, omdat ze vaak gesloopt worden”, vertelt 
Lillian. “Om deze te behouden, hebben we een extra volume gecreëerd, er is een nieuw 
dak gekomen, we hebben de muren, vloeren en het dak geïsoleerd en we hebben alles 
opnieuw ingedeeld. Er is overal vloerverwarming gekomen en er zijn zonnepanelen ge-
plaatst. Nu heeft de boerderij alle nodige comfort.”

Het extra volume bestaat uit een uitbouw aan de achterzijde en nieuw-
bouw aan de zijkant. Bovendien werden er dakkapellen geplaatst. Het 
was nog niet eenvoudig om hiervoor een vergunning te krijgen, gaat 
Lillian verder. “Volgens het bestemmingsplan mocht er niets meer bij-
gebouwd worden. De uitbouw hebben we daarom gerealiseerd via ver-
gunningsvrij bouwen. Op de verdieping mochten geen kuubs meer 
toegevoegd worden, maar die waren wel nodig voor de badkamers. 
Daarom hebben we de dakkapellen naar beneden toe uitgebreid. Die 
tellen namelijk niet mee als kuubs in het bestemmingsplan. Op deze 
manier hebben we het maximale uit de woning gehaald en waren twee 
woningen haalbaar met ruime plattegronden.”

Samen apart
De boerderij veranderde in een kangoeroewoning waar plaats is voor een 
heel gezin, bestaande uit vader, moeder en twee kinderen, en de oma. Ze 
wonen samen, maar toch apart. Het gezin woont aan de achterzijde van 
de boerderij. Zij maken gebruik van de begane grond, uitbouw en 

“We hebben het maximale uit de 
boerderij gehaald”



bovenverdieping. Het voorste gedeelte met uitzicht op de mooie tuin 
is voor oma. Lillian: “Ze wilden graag met elkaar in één gebouw wonen 
en elkaar kunnen opzoeken wanneer dat nodig is, maar ze wilden ook 
hun privacy behouden. Het zijn daarom twee aparte woningen geworden 
met ieder een eigen entree. Allebei de woningen kregen een kwalitatief 
goede indeling, met een eilandkeuken. Dat was een vereiste. En ook 
het uitzicht over de weilanden moest behouden blijven.”

Over Architectenbureau A&R10
A&R10 werd in 2007 opgericht door Lillian Brinks en in 2014 kwam Joost van 
Nes erbij. Zij realiseren nieuwbouw, verbouw, aanbouw en interieurontwerp voor 
woningen, winkels, kantoren en monumenten. Daarbij wordt gekeken naar de 
mogelijkheden en de kwaliteiten van de plek. Wilt u licht in uw interieur, een 
duurzame woning, originele details behouden en het beste advies? A&R10 kent de 
weg bij de nodige instanties, vraagt vergunningen aan en houdt toezicht op de 
bouw.

De stijl van A&R10 is strak te noemen, maar het gaat vooral om dat wat bij de 
opdrachtgevers past. Van iets ouds willen ze niet iets ultramoderns maken, maar je 
vindt er wel altijd iets moderns en straks in terug.

Voor meer informatie: 
www.aenr10.nl



Naast een eilandkeuken kwamen er een badkamer, slaapkamers en kasten op de beneden-
verdieping bij. Boven werden twee badkamers gecreëerd en de slaapkamers van de kinde-
ren. Voor de nieuwe indeling en om mooiere zichtlijnen te krijgen, werden zelfs de trap-
pen verplaatst. 

De wederopbouw van een wederopbouwboerderij
Eigen aan A&R10 is dat ze het gebouw in zijn waarde laten, maar wel 
moderne ingrepen doen. Hier vormen zwarte zinken bekleding en alu-
minium kozijnen een modern contrast. Het bestaande metselwerk 
werd wit gekeimd en er werd eikenhout toegepast om de tweede entree 
extra cachet te geven. Tegelijkertijd bleven de authentieke ramen aan 
de voorzijde behouden. “We kijken altijd naar de bestaande kwaliteit 
en van daaruit kijken we hoe we dat kunnen inzetten, zodat het iets 
bijzonders wordt”, aldus Lillian. Joost vult haar aan: “We zijn uitge-
gaan van de originele structuur. Het was eigenlijk de wederopbouw 
van een wederopbouwboerderij. Wat eerst een gesloten boerderij was, 
is nu een ruime woning met aan de achterzijde heel veel licht en ruim-
te. De woning aan de voorzijde heeft geen verdieping en is levensloop-
bestendig. Later kan het eventueel als guesthouse gebruikt worden en 
de woonkamers zijn aan elkaar gesitueerd. Dus als je deze muur open 
maakt, kan het in de toekomst weer één woning worden.”

Eén geheel
Ook bij dit project verzorgde het architectenbureau zowel het ontwerp 
als de begeleiding. De tuin werd aangelegd door een tuinarchitect. 
“Het is heel bijzonder dat er verschillende mensen in één woning wil-
len wonen. In de gevels zie je die scheiding niet terug, het is één geheel 
geworden en toch bleef een optimale privacy behouden”, aldus Joost.

Tekst: Desiree Pennings
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“Ze wilden graag met elkaar in één gebouw wonen, 
maar ze wilden ook hun privacy behouden”


