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De villa bevindt zich op een kavel van 2,2ha aan de 

landschappelijke zuidelijke periferie van Geldrop. Van

het omliggende landschap wordt optimaal gebruik

gemaakt door het woonhuis zo ver mogelijk achter op

de kavel te situeren. Het woonhuis bestaat uit een 

souterrain met introverte ruimtes en een bovengronds

archetypisch volume met extroverte ruimtes.

Het woonhuis verankert zich in het weidse landschap

door een verdiepte landschappelijke zone die aan de 

straatzijde wordt beëindigd door een trap en aan de

open landschappelijke zijde door een hellingbaan. De

landschappelijke verdiepte zone brengt licht en lucht

in het souterrain (240m2). In het souterrain

bevinden zich de vier royale slaapkamers,

badkamers, wasruimte, berging en installatieruimte. 

De woonruimte annex speelruimte die zich in het

centrum van het souterrain bevindt geeft een subliem

uitzicht over de volle lengte van de hellingbaan.

Twee trappen verbinden het introverte souterrain met 

de extroverte begane grond (120m2). De

woonvertrekken waaronder woonkamer, keuken,

eetkamer, speelruimte, en studeerruimte bevinden

zich op de begane grond en de eerste verdieping. Alle

ruimtes staan in open relatie met elkaar. Middels

vides, daklichten en een loopbrug ontstaat een

enorme ruimtelijkheid. De 20m lange glazen pui biedt

een subliem uitzicht over het omliggende landschap. 

Op de eerste verdieping (60m2) bevinden zich twee

ruimtes met expressieve transparante 

dakkapellen. De ruimtes zijn middels een loopbrug

met elkaar verbonden.

De constructie ondersteunt het programmatische en 

architectonische verschil tussen het ondergrondse en 

het bovengrondse volume. Het souterrain inclusief de

hellingbaan wordt volledig opgebouwd uit massieve 

betonnen wanden. De fundering met trek- en

drukpalen voorkomt zowel verzakking als opdrijving

van het volume. In tegenstelling tot de massieve 

souterrain is de bovenbouw opgebouwd uit een ranke

staalconstructie. Het zichtbare deel van het woonhuis

bestaat uit een leistenen dakvlak, antraciet baksteen

en lange transparante glazen gevel. De twee witte

betonbanden tillen het woonhuis van het maaiveld en 

maken een duidelijke scheiding tussen het dakvlak,

de begane grond en het souterrain.

Van een afstand oogt het huis als een archetypische

verschijning, zodra met het woonhuis benadert,

openbaart zich een interessante eigentijdse villa.
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