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2011
verbouwing woning en interieurontwerp, Eindhoven
opdrachtgever: particulier

oppervlak: 220m² | architect: de bever architecten, Eindhoven | team: Stefan de Bever, Heleen van 
Heel, Jan Smits, Thomas van Weert | constructeur: archimedes bouwadvies, Eindhoven | interieurbouw: 
Smeulders Interieurgroep, Nuenen | aannemer: Van Straten Bouw en Vastgoed | gebruikte materialen: 
stucwerk wanden, aluminium vouwdeur, epoxy gietvloer, meubilair in MDF, finierhout, leer | fotografie: 
Merel van Beukering, Eindhoven

Op een luwe plek aan de Dommel, in de binnenstad van Eindhoven, staat een stadsvilla uit 1930 naar 
ontwerp van Louis Kooken, oprichter van het ruim 110 jarige architectenbureau De Bever Architecten. 
Het interieur van een van de woningen in een van de villa’s is vernieuwd door de huidige architecten 
van het buro, Stefan de Bever en Heleen van Heel.

De oude stadsvilla is opgetrokken in baksteen en biedt plaats aan drie woningen. Te midden van oude 
treurwilgen, beukenbomen en een weelderige oeverbegroeing nemen ze een statig karakter aan. De 
villa vindt haar aanhechting met het landschap middels klassieke elementen zoals terrassen, erkers 
en dakoverstekken. Deze elementen articuleren de massa van de villa met daarin de verschillende 
woningen. Het oorspronkelijke interieur en de indeling van de woningen is klassiek dertiger jaren. 

De opdracht omvat de verbouwing van de klassieke, in kamers ingedeelde begane grond van 
de diepe tussenwoning tot een eigentijdse, loftachtige ruimte voor een gezin met twee jonge 
kinderen. Het doorbreken van de wand tussen de woonkamer en keuken en het verwijderen van 
de inbouwkasten met schuifdeuren introduceerde nieuwe kwaliteiten met behoud van de reeds 
aanwezige karakteristieke elementen, zoals de erkers en koven. Tevens is het huis ruim twee meter 
uitgebreid aan de achterzijde en is een lichtkoepel toegevoegd.

De verschillen in plafondhoogte van de oorspronkelijke kamers zijn in het nieuwe ontwerp 
geaccentueerd, de constructie van de woning is zichtbaar geworden en een contructieve kolom 
is toegevoegd. De aluminium vouwdeur aan de achterzijde is in zijn geheel te openen en verbindt 
nadrukkelijk het woongedeelte met het terras en de tuin. De ruimte heeft een grijze gietvloer en witte 
gladde stucwerk wanden. Er ontstaan zones die door specifieke meubelontwerpen zijn ingedeeld. 

Naast de vaste kasten en keuken hebben Stefan de Bever en Heleen van Heel ook drie verschillende 
banken ontworpen. Een witte leren bank is opgenomen in het ontwerp van de keuken. De keuken 
is daardoor een plek geworden om even een kop koffie te drinken met uitzicht op de tuin en de kok 
te vergezellen tijdens het koken. De gele bank met kast markeert een aparte plek in de woonruimte, 
het speelgedeelte van de kinderen. Het knopenpatroon van de bank is ontworpen samen met het 
jonge designduo Lady Penelope. De roze banken staan los in de ruimte. De verschillende interieur 
elemeten zijn qua kleurstelling en eenvoud van details op elkaar afgestemd en vormen daardoor een 
geheel. De elementen zijn bevorderen speelsheid en gebruiksvriendelijkheid.

De inrichting van de keuken omvat het ontwerp van een opbergmeubel en een kookeiland in de 
vorm van ruim 4x0,9m grote tafel. Er wordt gekookt aan een oversized stalen werkblad, dat uit één 
stuk vervaardigd is. Het staat op een wit stalen frame met vier poten. Eronder hangen blankhouten 
kastjes. Het kookeiland is los naast de kolommen gepositioneerd. 

De activiteiten van het wonen hebben centraal gestaan tijdens het ontwerpproces: samen zijn, zitten, 
spelen, koken, de dag doornemen. Het resultaat is een open loftachtige ruimte met hedendaagse 
elementen die op ontspannen wijze een plek hebben gekregen in de monumentale stadsvilla.
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