
Een jaar wonen Paul en Vera nu in hun prachtige villa in Wassenaar, waar de tuin een dagelijks 
wisselend decor van hun interieur vormt. De volledige achtergevel van het huis bestaat uit glas 

waardoor de buitenwereld letterlijk en figuurlijk naar binnen komt. Dat geeft de toch al royale villa 
een indrukwekkende ruimtebeleving.  

Tekst: Sylvia Emonts - Fotografie: Jan Verlinde
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de ovalen eettafel is van Meridiani, de stoelen zijn 
uit de Verden-collectie van Wolterinck in laren. 

de lamp is van Melograno. op de tafel staan paar-
den die Paul en Vera kochten in hongkong. 
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de zithoek met banken van linteloo, 
lampen van armani en een met leer 
beklede salontafel van Promemoria. de 
kussens komen uit dubai.



de keuken werd op maat gemaakt door obumex in antwerpen en is uitgerust met apparatuur van Miele en Gaggenau. naast de keuken heeft Vera haar eigen 
zithoekje met fauteuils en poef uit de Verden-collectie van Wolterinck in laren. 

“Kijk, een eekhoorntje”, zegt Paul terwijl hij in de 
richting van de oude beukenbomen in de tuin 

wijst. “We zien hier ook vaak herten en andere dieren. 
die lopen gewoon door de tuin. Prachtig is dat.” Vier 
jaar geleden kregen Paul en Vera de kans om het per-
ceel van hun overleden buurvrouw te kopen en er het 
huis van hun dromen te bouwen. Ze hadden een goed 
beeld van het huis dat er moest komen. Paul: “Ik wilde 
veel glas en een dak dat breed oversteekt. Een beetje 
in de stijl van Frank lloyd Wright. Villabouwer Vlassak-

de entree met twee eikenhouten trappen. “het neemt 
natuurlijk veel ruimte in, die twee trappen en een vide, 
maar dit wilden we nu eenmaal graag”, aldus Paul. de 
leefruimte op de benedenverdieping is een grote open 
ruimte. Ze oogt echter niet kolossaal doordat er met 
verschillende hoeken is gewerkt. Vera heeft haar eigen 
hoekje bij de keuken, waar ze tv kan kijken of met vrien-
dinnen kan zitten, terwijl Paul in de tv-hoek zijn eigen 
films kan kijken. daartussen bevinden zich de zithoek 
en de eethoek. de indrukwekkende ruimtebeleving ont-

Verhulst uit ‘s-Gravenwezel had hier in de buurt al een 
paar huizen gebouwd en ik was onder de indruk van hun 
vakmanschap. Toen we daar gingen praten, bleek dat 
ze ook heel goed begrepen wat onze wensen waren. 
al snel lag er een ontwerp waar we ons helemaal in 
konden vinden.”

intieme indeling
de entree van de villa is imposant. Een grote dubbele 
voordeur van geoxideerd rood koper geeft toegang tot 

Foto rechts: de bank, de leren poefjes en de ronde tafel in de tv-hoek zijn van Meridiani. aan de muur hangen olieverfschilderijen van ruud Krijnen. het vloer-
kleed is van limited Edition. op de voorgrond het beeld Wachter van rik van rijswick. 

staat doordat de hele leefruimte, met uitzondering van 
de tv-hoek, bestaat uit glas. Welke kant je ook op kijkt, 
overal is een riant uitzicht op de tuin en het terras. daar-
door lijkt het alsof je binnen, buiten woont. 

rondom glas
“In het begin had ik wel een beetje moeite met de hoe-
veelheid glas”, vertelt Vera. “dan kun je nergens meer 
iets ophangen of een kastje neerzetten, dacht ik. Maar 
in de praktijk valt dat reuze mee. Je kunt gewoon een 

Vera heeft haar eigen zithoekje bij de keuken, terwijl 
Paul in de tv-hoek zijn eigen films kan kijken
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op de eerste verdieping bevinden zich 
een kantoor, de werkkamer van Vera, 
een logeerkamer, de master bedroom 
en drie badkamers. 



moeten we die laten?”, zei ik nog. “Maar hij staat prach-
tig op het terras.”

Lekker naar buiten
“In het vorige huis hadden we het terras helemaal 
achteraan in de tuin, bij het zwembad”, vervolgt Vera. 
“Maar als je dan buiten wilde gaan zitten, moest je alles 
meenemen naar het terras. We hadden daar weliswaar 
ook een buitenkeuken, maar dan stond de melk daar 
te verzuren en moest je alsnog heen en weer lopen. 

mooie vaas bloemen voor het raam zetten en ook beel-
den en andere decoratieobjecten kunnen gemakkelijk 
voor het glas. Bovendien, zo hebben we ontdekt, kun 
je ook heel veel objecten buiten zetten die dan door het 
prachtige uitzicht op de tuin net zo goed te zien zijn als 
wanneer ze binnen zouden staan. Voorwerpen die nor-
maal gezien te groot zijn voor een woonkamer, maar nu 
toch als het ware een onderdeel vormen van het inte-
rieur.” Ze wijst op een enorme vaas op het overdekte 
terras. “daar kwam Paul vorige week mee thuis. “Waar 

Welke kant je ook op kijkt, overal is een riant uitzicht op de tuin 
en het terras. daardoor lijkt het alsof je binnen, buiten woont

de master bedroom heeft ook aan alle kanten zicht 
op de tuin en toegang tot een balkon. de kunst-
voorwerpen en overige accessoires zijn afkomstig 
uit het vorige huis van Paul en Vera. 

de badkamer met dubbele wastafel, vrijstaand ovalen bad en inloopdouche. het bad is van raspel Milaan, de kranen zijn van dornbracht.
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Foto links: rond gesnoeide buxus en laurierstruiken vormen een elegant contrast met de strakke lijnen van het huis. Foto rechts: grote kunstobjecten, zoals dit 
Boeddhabeeld, zijn ook binnen goed zichtbaar en geven de tuin een extra dimensie. 

de villa in Wassenaar is geïnspireerd op de ontwerpen van de amerikaanse architect Frank lloyd Wright. herkenbare elementen zijn het piramidevormige dak 
dat breed uitsteekt en de symmetrie in het ontwerp.  

dan ga je niet zo snel buiten zitten. dat wilden we in 
dit huis anders. daarom hebben we hier de terrassen 
direct naast het huis gemaakt. Zodra het mooi weer is, 
gaan de schuifpuien open en kun je gemakkelijk met je 
kopje koffie naar buiten lopen. dan kun je gaan zitten op 
het overdekte terras waar een heerlijke bank staat, of in 
de zon gaan zitten. We hebben nu ook geen zwembad 
meer, maar twee mooie vijvers die met een speciaal fil-
tersysteem schoon worden gehouden. Je kunt er niet in 
zwemmen, maar wel lekker met je voeten in bungelen. 
heerlijk als het warm is.”

Bouwproject
Paul is degene die zich het meest heeft beziggehouden 
met het hele bouwproject. “dat was gemakkelijk, want 
we woonden natuurlijk direct naast de bouwwerf”, ver-
telt hij. “Ik kon ’s morgens gewoon een kijkje nemen en 
zo precies volgen waarmee ze bezig waren. En dat ver-
liep allemaal perfect. Van de geveldelen die gemaakt zijn 
van natuursteen bijvoorbeeld, zijn eerst op verschillende 
plaatsen voorbeeldstukjes gemetseld zodat we konden 
kiezen welke manier van metselen we het mooist von-
den. Eigenlijk is het hele bouwtraject heel soepel ver-

“Ik wilde veel glas en 
een dak dat breed 
oversteekt. Een beetje 
in de stijl van Frank 
lloyd Wright”

lopen en we zijn heel tevreden over het eindresultaat.” 
ook de hele binnenafwerking is door Vlassak-Verhulst 
uitgevoerd, met de hulp van interieurarchitecte Wendy 
Verstrepen. “We hebben overal ingebouwde kasten”, 
vertelt Vera. “dat is heel praktisch omdat we geen zol-
der hebben waar je spullen kwijt kunt.” daarnaast is er 
ook veel aandacht besteed aan domotica en is het huis 
uitgerust met zonneschermen die automatisch reageren 
als de zon fel begint te schijnen. “dat heb je nodig in 
een huis met zoveel glas”, aldus Paul. “anders wordt 
het te snel te warm binnen.”
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Levensstijl
Vera: “het huis begint zich nu ook helemaal naar onze 
levensstijl te vormen. In het begin dachten we nog wel 
eens: moeten we al die oude kunstvoorwerpen en ac-
cessoires uit het oude huis meenemen? Je hebt de 
neiging om alles nieuw te kopen als je een nieuw huis 
bouwt. Maar het gaat toch om dingen die je in je le-
ven hebt verzameld en die heel dierbaar zijn. die spul-
len hebben hier nu hun plekje gevonden. Binnen en in 
de tuin. dat zorgt ervoor dat het huis ook helemaal ons 
huis is. We genieten elke dag met volle teugen van onze 
nieuwe plek. dit is het huis dat helemaal bij ons en onze 
levensstijl past.”

1. 3-zits buitensofa in gelakt hout van Skargaarden: prijs op aanvraag, www.skargaarden.com / 2. Verlichtingselement light Cube van Viteo: prijs op 
aanvraag, www.viteo.at / 3. Terrasscherm van dedon, verkrijgbaar bij hora: prijs op aanvraag, www.horabarneveld.nl

tips!
 Binnen en 
 BuiTen wonen
 5 tips van Paul en Vera 

1. “Kies voor dezelfde vloer binnen en buiten zodat je het gevoel 

hebt dat leefruimte en terras een geheel vormen. Bij ons is de 

vloer gelegd met Indiase leisteen.”

2. “Symmetrie zorgt voor rust. Als je met veel glas werkt, moet 

het buitenzicht ook overzichtelijk zijn. Vandaar de keuze voor 

twee vijvers, doorbroken door een pad met zichtlijn naar een 

groot Boeddhabeeld.”

3. “Ramen zonder drempels tot aan de grond wekken de indruk 

dat er geen overgang is tussen binnen en buiten.”

4. “Een comfortabele zithoek op een overdekt terras kan zomer 

en winter buiten blijven staan en nodigt uit om naar buiten te 

gaan. Ook als het regent.” 

5. “Van kunst en decoratieobjecten in de tuin, kun je ook binnen 

genieten.”
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1. Viking coffee table van Borek: 2.598 euro, www.borek.eu / 2. oude kruik van hoffz Interieur: vanaf 
59,95 euro, www.hoffz.nl / 3. ligstoel ninix van royal Botania: prijs op aanvraag, www.royalbotania.
com / 4. antieke kruik van Tinekhome: prijs op aanvraag, www.tinekhome.com /  5. Boeddhabeeld 
Eden Black S van PTMd: 170 euro (nl) of 195 euro (BE), www.ptmd.nl / 6. Tafel nimio Bar en stoel 
Taburete van Fuera dentro: stoel 590 euro en tafel 1.790 euro, www.fueradentro.com / 7. Poef 
Crochette van Borek, geschikt voor binnen en buiten: ronde poef 298 euro, vierkante poef 80x80 cm 
498 euro, www.borek.eu
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