Hoofdaannemer: De Goede Bouw
Tuinmeubelen: Buitenhof Tuinmeubelen
Aluminium kozijnen (merk): Schüco Nederland
Exterieur en interieur ontwerp: Grosfeld Bekkers van der Velde

De Goede Bouw & Grosfeld Bekkers van der Velde
Architecten | Woning met bijzondere vormentaal
Ze werkten al vaker samen en ook voor zijn eigen woning vertrouwde Bas de Goede van De Goede Bouw op de ontwerpkunsten
van Jaap Bekkers van Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten. De lichte, ruime woning heeft een eigenwijze en unieke vorm.
Het exterieur met de chique combinatie van hout en metselwerk geeft een warm welkom.
“Het perceel is niet overdreven groot,” vertelt Jaap Bekkers, “maar door de vorm

geeft een ﬁjne, besloten sfeer.” De neutrale basis van tinten

van de woning en de situering op de kavel is er maximaal gebruikgemaakt van

en materialen in het metselwerk, stucwerk, de betonnen

de ruimte én de bezonning.” De atypische vormentaal is ontstaan door het

vloeren en de houten accenten verbinden het exterieur met

ontwerponderzoek, de zonbeleving en de functionaliteit van de ruimtes. Het huis

het interieur.

is naar voren gehaald en ligt op de kavelgrens. Het ligt dus letterlijk aan de straat,
waardoor de woning op je afkomt. “Maar wel op een vriendelijke en warme manier

Open, functionele ruimtes

door de combinatie van materialen.”

De entree is gesitueerd in het hart van het huis tussen de
woonkamer, eetkamer en keuken. Via de carport en inpandige

Exterieur: eigenwijs in vorm

berging is nog een tweede ingang gecreëerd. De op zichzelf

De lichtgrijze bakstenen steken mooi af tegen de aardse kleuren van het hout

staande ruimtes op de begane grond lopen op vloeiende wijze

en passen goed in de omgeving. Het hout in de voorgevel markeert het entree-

in elkaar over, maar hebben wel allemaal een eigen karakter, dat

gebied en begeleidt je richting de entree van de woning. De situering op de

wordt onderstreept door de artistieke meubelen. Het bewust

kavelgrens is een bewuste keuze van Bas en Jaap. Jaap: “Op deze manier

rustige interieur houdt de focus op de betrekking tussen binnen

wordt de achtertuin zo groot mogelijk gehouden. De bovenbouw is maximaal

en buiten, die extra geaccentueerd wordt met de grote glazen

naar voren en naar rechts gehaald op de onderbouw, wat een bijzonder eﬀect

puien van de woonkamer via de eetkamer en keuken naar de

geeft en de woning eigenwijs maakt qua vorm. Dit realiseert ook een maximale

speelkamer. De speelkamer heeft een andere sfeer dan de rest

bezonning op de tuin.” In tegenstelling tot de voorkant is de tuinkant heel open

van de ruimtes. Jaap: “De speelkamer ligt in een negatieve

gehouden met veel glas en metselwerk voor een maximale woon-tuinbeleving.

hoek; je ziet deze niet vanuit de rest van de woning terwijl de

Door de transparantie tussen de tuin en de leefruimte en door de vele zicht-

ruimte wel open is. Met hout hebben we – mede daarom –

lijnen beleef je bovendien bijna een verdubbeling van het woonoppervlak. Dat

gekozen voor een andere uitstraling.” Het akoestische plafond

wordt nog eens extra benadrukt door de betonvloer die is doorgetrokken van

was een van de wensen van Bas. “Omdat de woning veel

binnen naar buiten. Bas: “Doordat er geen harde overgangen zijn, mengt binnen

beton, stucwerk en glas heeft, was het akoestische plafond

mooi met buiten. De metselwerkwand buiten aan de kant van de woonkamer

een praktische keuze.”
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Stalen binnendeuren en aluminium kozijnen:
Metalen Ramenfabriek Van Iersel

Betonvloer: Betonvloeren de Ronde B.V.
Kozijnloze binnendeuren: Xinnix Door Systems

Haarden specialist: Van Der Pluijm Haard & Schouw
Audio en video: Sonos Europe

Meubilair: De Toren Interieurs

De Goede Bouw
De Goede Bouw is specialist in renovaties en nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden in het hogere
segment. Bas begon zijn aannemersbedrijf in 1999. Bas: “Ik ben altijd al handig geweest en kluste vroeger al
veel voor vrienden en familie. Een studie logistiek bracht me naar Breda en na mijn studie kwam ik terecht in
de ICT. Ik was er goed in, maar ik vond het niet leuk. Toen ben ik gaan doen wat ik al parttime deed en wat ik
écht leuk vond. Je kunt dus eigenlijk wel zeggen dat het een uit de hand gelopen hobby is.” Die ‘hobby’ nam
steeds grotere en professionele vormen aan, want Bas heeft inmiddels een enthousiast team van 18 vaste
medewerkers en diverse onderaannemers. De Goede Bouw is actief in de regio Breda. Bas: “Sinds een
paar jaar doen we ook nieuwbouwprojecten. Wij ondersteunen het complete bouwtraject van begin tot eind;
van het eerste ontwerp tot de laatste lat die gelegd wordt. Altijd met een vast aanspreekpunt voor ieder project.”

www.degoedebouw.nl

Bas de Goede | Eigenaar
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Keuken – volledige realisatie: Antonissen interieurbouw
Kokendwaterkraan: Quooker Nederland B.V.

Begane grond: verticale en horizontale zichtlijnen
Vanuit de hal loop je rechtdoor naar de woonkamer en en ga je rechts de eetkamer
in. De strakke, moderne stijl in zwartwit met industriële en houten accenten is
overal mooi doorgevoerd. Vanuit de woonkamer is een zichtlijn naar de eetkamer
gecreëerd met behulp van een afscheiding. De afscheiding heeft een natuurstenen
plaat zonder deelnaden en is voorzien van een op hout gestookte openhaard, die
aan twee kanten een sfeervolle beleving geeft. Via de eetkamer - die volledig zicht
biedt op de tuin - kom je in de open keuken terecht. Rechts om de hoek bevindt zich
een aparte koﬃecorner. De zwarte inbouwkeuken heeft alle moderne apparatuur
zoals dubbele ovens en een aparte drankenkoelkast. Vanachter het matwitte
eiland heb je direct contact met de eetkamer. De smalle vensters geven een
doorzicht naar de voordeur, maar bieden wel voldoende privacy en geborgenheid. In de volledige woning is gebruiktgemaakt van zowel verticale als
horizontale zichtlijnen.

Slaapdomein met open badkamer
Een houten trap leidt naar de eerste verdieping, waar de slaapdomeinen en
badkamers zijn gesitueerd. De master badkamer is een lichte, open ruimte waar
het vrijstaande bad direct de aandacht opeist. Boven het bad is een opening
gemaakt voor het daglicht, wat een mooi eﬀect geeft tegen de wand die de
badkamerruimte opdeelt. Achter de wand bevindt zich de regendouche aan een
kant en aan de andere kant een apart toilet. Zwarte lamellen bekleden de ramen.
De dubbele wastafels zijn voorzien van een houten afwerking, die het geheel een
warme uitstraling geeft. Achter de master badkamer ligt de knusse master bedroom.
De ramen met verlaagde vensters geven een vrij uitzicht op de tuin. Tegen de
wanden zijn witte inbouwkasten gerealiseerd met onder meer een handig
wasluik. De vloeren zijn voorzien van Lamello parket. Een roldeur tussen de master
bedroom en badkamer biedt extra privacy. Op de eerste verdieping zijn eveneens
drie identieke kinderkamers met een eigen badkamer gerealiseerd.

Schakelmateriaal: Gira Nederland
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Badkamerkranen: Hotbath BV
Interieurbouw: Van Mosel Interieurbouw BV

Douchegoot: Easy Drain

Badkamer – volledige realisatie: Het Badhuys Badkamers BV
Behang: Maurice De Man Wandbekleding
Houten vloer: Cibo Vloeren

Partners & leveranciers

Tekst: Birgitta van der Linden, BLUSHtxt | Fotograﬁe: Dré Wouters

Hoofdaannemer
De Goede Bouw, Breda
www.degoedebouw.nl

Badkamer – volledige realisatie
Het Badhuys Badkamers BV, Breda
www.hetbadhuys.nl

Badkamerkranen
Hotbath BV, Rijswijk
www.hotbath.nl

Exterieur en interieur ontwerp
Grosfeld Bekkers van der Velde, Breda
www.grosfeldbekkersvandervelde.nl

Douchegoot
Easy Drain, Deventer
www.easydrain.nl

Audio en video
Sonos Europe, Hilversum
www.sonos.com

Interieurbouw
Van Mosel Interieurbouw BV, Breda
www.vanmosel.nl

Keuken – volledige realisatie
Antonissen interieurbouw, Breda
www.antonissen.nl

Tuinmeubelen
Buitenhof Tuinmeubelen, Roosendaal
www.buitenhof-tuinmeubelen.nl

Stalen binnendeuren en aluminium kozijnen
Metalen Ramenfabriek Van Iersel, Made
www.ierselbv.nl

Behang
Maurice De Man Wandbekleding, Breda
www.mauricedeman.nl

Aluminium kozijnen (merk)
Schüco Nederland, Vianen
www.schueco.com

Haarden specialist
Van Der Pluijm Haard & Schouw, Oosterhout
www.woningverwarming.nl

Meubilair
De Toren Interieurs, Breda
www.detoren.eu

Schakelmateriaal
Gira Nederland, Veenendaal
www.gira.nl

Houten vloer
Cibo Vloeren, Breda
www.cibovloeren.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V.,
Ridderkerk
www.quooker.nl

Betonvloer
Betonvloeren de Ronde B.V., Ommen
www.betonvloerenderonde.nl

Kozijnloze binnendeuren
Xinnix Door Systems, Harelbeke (BE)
www.xinnix.eu

De Goede Bouw & Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten

NL5_EST_DeGoedeBouw_4-1.indd 5

26/11/2020 09:07

