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1 Bad, toilet, sauna en stoomdouche (v.l.n.r.). Door de doorgetrokken wand en glazen
deuren vormen sauna en stoomdouche een niet-dominant aanwezig element in de badkamer.
In de stoomdouche een regenen handdouche, en een opklapbaar zitje waarachter de stoomkolom zich bevindt.
2 Zicht op woonkamer/woonkeuken met daarboven dakterrassen, kantoor en gastenverblijven. Rechts de garage.
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BUITENLEVEN
naar binnen

Vaak gehoord: minimalistische woningen en badkamers ontberen warmte en sfeer. In Bemmel een ontwerp waar
detaillering en koppeling met buitenleven het tegendeel bewijzen.
Openslaande deuren binnen handbereik en optimale wellness in
de master-badkamer.
TEKST EDDY BUITING

| FOTO’S CHIEL DE NOOYER, RONDAYWINKELAAR ARCHITECTEN

Opdrachtgever Hans Buis woont én werkt in het huis.
Vanuit het kantoor op de bovenverdieping bestiert hij
zijn gelijknamige keukenbedrijf. Het moge logisch zijn
dat hier, maar zeker ook in de living, de keuken een levende showroom moet vormen. “Stiekem is de hele woning dat”, knipoogt Bob Ronday van Rondaywinkelaar
architecten, trotse ontwerper van de kubistische villa.
Horizontaal – De woning is – gescheiden door een
glazen entree – te verdelen in een woongedeelte en
een ‘facilitair’ gedeelte, beide met nagenoeg louter
horizontale (zicht)lijnen. De garage is in feite het enige
verticale element aan de woning. In de grote open
woonkeuken, waar keuken, eettafel en zithoek gecentraliseerd zijn, vergroten de glazen puien aan twee
zijden de ‘woonhorizon’. Aan de straatzijde 8 m glas,

>>
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3 De tweepersoonsjacuzzi
(l×b×d: 1900 mm × 1200 mm
× 500 mm) is door gebruik van
glasmozaïek een vrijstaand
kubistisch element in de ruimte
geworden. Detail: de schappen
in de nis zijn van hetzelfde hout
als de gevelelementen en de
garagedeur.
4 Het wastafelmeubel meet
2000 mm × 480 mm × 520 mm.
Het blad is van composiet. “In
het badkamermeubilair is de
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stijl van de keuken doorgetrokken”, vertelt Bob Ronday. Het-

aan de terraszijde drie schuifpuien van 3 m met grote

glazen entree en trap naar bovengelegen kantoor, gas-

zelfde geldt voor de 80 cm ×

overspanningen. De veranda is letterlijk en figuurlijk

tenkamers en dakterrassen, is vanuit de langste zichtlijn

80 cm-vloertegels van Brazili-

een verlengstuk van de woning geworden. “Het buiten-

in de woning door twee vlakke taatsdeuren te berei-

aans leisteen, die in de gehele

leven naar binnen brengen, was een nadrukkelijke

ken. De slaapkamer – gelegen aan de koude noord-

woning terugkomen.

wens van de opdrachtgever”, zegt Bob Ronday.

oostzijde – bevat, net als de hieraan grenzende
badkamer, openslaande deuren naar een buitenterras,

5 De sauna is in het werk gemaakt.
6 Naast het grote bad is ruimte

Waterwoningen – Het jonge Amsterdamse bureau

afsluitbaar met een luxaflex. “De master-badkamer is

Rondaywinkelaar architecten dankt deze opdracht

– ondanks de vele functies en elementen – een warme

gehouden voor een in het werk

vooral aan het concept Watergaten.nl, waarin het duo

oase van rust geworden”, typeert Ronday. De archi-

gemaakt voetenbad. De in-

een nieuwe kijk op waterwoningen etaleerde. “Mede

tecten hebben het kubisme doorgetrokken in deze

bouwkraan is van Fir.

hierdoor hebben we ons een stijl aangemeten die wel-

rechthoekige ruimte, waarbij vooral het met mozaïek

iswaar modern en minimalistisch is, maar ook warm,

beklede bad een opzichzelfstaand element geworden

en sterk geënt op het naar binnen trekken van het bui-

is. De sauna en stoomdouche zijn beide maatwerk-

tenleven. Aanvankelijk ontwierpen de Amsterdammers

oplossingen. De stoomdouche is volledig betegeld en

enkel de woning, maar al gauw werden ze ook bouw-

bevat een schuin plafond vanwege de afwatering van

regisseur en als interieurarchitect in het project gezo-

de hete condensdruppels. De dimbare spotjes geven

gen; een klus die van het eerste initiatief tot oplevering

een hemels effect. Doordat het plafond hiervoor ver-

zo’n drie jaar in beslag nam.

laagd werd, is er rondom de ruimte voor een smalle

Het zogenaamde ‘facilitaire gedeelte’, rechts van de

koof waaruit warm TL-licht kan schijnen.
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7 De kubistische villa van de
achterzijde. Twee van de drie
schuifpuien naar de woonkeuken kunnen worden geopend.
Links daarvan de doorgang
naar entree en trap.
8 Buitenleven naar binnen halen.
Vanuit de badkamer een deur
die leidt naar één van de vele
terrassen rondom de woning.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Hans Buis Keukens BV,
Bemmel
Architect: Rondaywinkelaar
architecten, Amsterdam
Aannemer: Frank Janßen GmbH,
Kranenburg (D) / Kleve (D)
Installaties: Installatiebedrijf
Kerkhoff, Groesbeek
Tegelzetter: Tegelwerken Schuurman,
Malden
Leverancier sanitair: Intertop, Arnhem
Bad: Wavedesign Society
Wastafelmeubel: Schävis Image
Spiegelkast: Schävis Vision Image
Kranen: Fir Playone
Toilet: Schävis Skip
Regen-/handdouche: Alpi Uni
Stoomkolom en zitje: Hafro Rigenera
Sauna: Schävis (maatwerk)
Glasdeuren: IP (maatwerk)
Tegels: Braziliaans leisteen
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Mozaïek: Original Style
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