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Villa RR – Reitsema & partners architecten

Ongekende metamorfose
van een jaren zestig villa
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Hoe transformeer je een vijftig jaar oude villa tot een
comfortabele, hedendaagse en duurzame woning? Om hier
het juiste antwoord op te geven besloten architect Theo
Reitsema en zijn vrouw, interieurontwerper Stephanie
Weitering, eerst een jaar in een Rijssense villa uit 1967 te
wonen, te kijken, te luisteren en te voelen. Midden in de
bossen, op slechts vijf minuten fietsen van het centrum,
streek het echtpaar met hun twee jonge kinderen neer.
Samen ontdekten ze de mogelijkheden van het huis en de plek.
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Tijdens hun eerste jaar in de bossen van Rijssen deden Reitsema en Weitering enkele
ontdekkingen die ten grondslag liggen aan de transformatie van de woning. Zo maakte het
gezin alle seizoenen mee. Wonen op een heuvel in het bos betekent dat je in de zomer
omsloten bent door groen. Het dichte bladerdek zorgt voor schaduw, waardoor behalve
een overstek aan de westkant een extra zonweringsysteem of koeling overbodig is. In de
winter – wanneer de bladeren zijn gevallen - verwarmt de laagstaande zon de woning en
kijken de bewoners tussen de takken door honderden meters weg.
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Panorama-ervaring
Zelf hadden Reitsema en Weitering misschien niet
bedacht om het huis in de lengte van de diepe
kavel – op de graad nauwkeurig op de oostwestas – te zetten. Maar ze vinden het een grote
vondst van de oorspronkelijke architect J. Abma
uit Amsterdam. Dankzij deze oriëntatie ervaren ze
vanuit de woonkamer de noord- en zuidkant van
de tuin. Voor een optimale landschapsbeleving,
is de westkant van Villa RR uitgebreid met een
glazen volume. Het dak wordt gedragen door
vier slanke, verchroomde kolommen (38 mm
doorsnede) die het landschap weerspiegelen en
zo bijdragen aan de panorama-ervaring vanuit de
woonkamer.

Landschap is leidend
Dat Villa RR op een heuvel staat, is tijdens de metamorfose uitgebuit. De oostkant van de woning bestaat
uit twee verdiepingen en de westkant uit één. Door de ondergelegen verdieping met dubbele garage
en werkkamer te voorzien van donker stucwerk, lijkt het een sokkel voor de bovengelegen woon- en
slaapverdieping. Deze bovenste verdieping heeft een onderscheidend uiterlijk dankzij een nieuwe houten
gevel die aan de oostkant relatief dicht is en aan de westkant helemaal open. De voordeur markeert de
overgang tussen beide delen. Een speelse buitentrap geeft de entree extra allure.
Theo Reitsema
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Het dichte bladerdek
zorgt voor schaduw,
waardoor behalve
een overstek aan de
westkant een extra
zonweringsysteem of
koeling overbodig is

Twee woonkamers
De oorspronkelijke plattegrond zat goed in elkaar.
Ook na de transformatie wordt in de westkant
gewoond en aan de oostzijde geslapen. Tussen
de slaapkamers en de woonkamer bevindt
zich een tuinkamer. In tegenstelling tot de
witte, open woonkamer heeft de tuinkamer een
donkerder en besloten karakter. Doordat de
houten gevelbekleding in de tuinkamerwanden
is doorgezet, transformeert de ruimte tot veranda
wanneer de harmonica-pui helemaal openstaat.
Zo ontstaat er een vloeiende overgang tussen het
interieur en de bloementuin.
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Tussen de slaapkamers en de
woonkamer bevindt zich een
tuinkamer. In tegenstelling tot
de witte, open woonkamer heeft
de tuinkamer een donkerder en
besloten karakter

Optimaal wooncomfort
Om ervoor te zorgen dat de woning ook in de toekomst een veel comfort
kan bieden, zijn verschillende maatregelen getroffen. Door de toepassing
van warmteterugwinning, drievoudige beglazing, hoogwaardige isolatie, LED
verlichting, zuinige inbouwapparatuur en door de installatie voor te bereiden
op de volgende generatie warmtepompen, is de woning niet alleen zeer
energiezuinig, maar ook gereedgemaakt voor de komende vijftig jaar.
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“Verliefd op deze
fantastische plek”

“Het voelt als een voorrecht om ons eigen gezinshuis te ontwerpen en bouwen. bouwen
architecten pas rond je hun vijftigste, zestigste jaar hun eigen woning en komen de
kinderen op bezoek bij hun ouders in het nieuwe huis. In ons geval groeien de kinderen –
een zoontje van één en een dochtertje van vier – op in het huis en komen ze later tijdens
of na de studie op bezoek in hún huis. Mijn vrouw en ik vinden dat een mooi idee en zijn
echt blij dat we dit hebben mogen en kunnen doen”, aldus de trotse Theo Reitsema.

te maken is. Daarnaast hebben we het toilet en de badkamer aan de rand
van de woning gesitueerd. Zo hoeven de kinderen bijvoorbeeld niet de hele
woning door te banjeren als ze buiten aan het spelen zijn en even naar
binnen moeten. Maar ook op het gebied van installatietechniek hebben we
veel voordeel gehad van dat eerste jaar. We maken nu optimaal gebruik van
de omgeving en de ligging van de woning.”

Tijdens het jaartje ‘proefwonen’ leerden Theo en Stephanie – gewend aan de
stad – veel over het wonen in een bos. “Een bos ziet er elke week anders uit.
Dat is fantastisch om te ervaren. Elk jaargetijde heeft weer een ander effect
op je woning. In de winter kun je wel honderd meter ver kijken, terwijl je in
de zomer heerlijk beschut zit. Of wat te denken van de herfst als de prachtige
kleuren weerspiegelen in de woonkamer. Door de grote glaspartijen hebben
we elke dag weer een prachtig uitzicht. Vrienden merkten al eens op dat
we geen kunst aan de muren hadden. In koor zeiden wij glimlachend dat
ons enige kunstwerk de omgeving rondom ons huis is.” Ook merkten ze al
snel dat wonen in een bos niet geschikt is voor mensen met smetvrees. “Als
je hier woont, is het logisch dat je al snel beestjes en modder in de woning
hebt. Vandaar dat we hebben gekozen voor een vloer die makkelijk schoon

Lef en rust in de proeftuin
“Het is ontzettend leuk om als architect je eigen woning te ontwerpen. Dat
geeft je net wat meer ruimte om te experimenteren. Om dingen net iets
anders te doen dan bij een opdrachtgever. Het voelde soms een beetje
als een proeftuin. En als je ziet dat het werkt, kun je deze zaken ook weer
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tafelen, om je even terug te trekken om te werken of om in alle rust naar
bijvoorbeeld sport te kijken.”

toepassen bij andere opdrachten”, aldus de architect, die in zijn ontwerpen
altijd rekening houdt met het daglicht, het uitzicht, de connectie met buiten
en graag glas toepast en hoogteverschillen benut. Zaken die allemaal
terugkomen in deze woning. “Mijn handtekening is zeker zichtbaar. Dat geldt
ook voor de signatuur van mijn vrouw. Haar interieurs stralen rust uit, maar
ze heeft ook het lef om dingen anders te doen dan anderen. Dat zie je in
onze woning bijvoorbeeld aan de grote bank die in de lengte van de kamer
staat geposteerd. Velen zouden de bank in een hoek opstellen, maar zij
maakt met deze opstelling optimaal gebruik van het uitzicht op het bos. Een
heerlijke plek waar we veel met ons gezin vertoeven.” Naast de grote en witte
woonkamer telt de woning nog een tweede woonkamer. “Deze tuinkamer
is donkerder van kleur en een ideale plek om met vrienden lekker lang te

“We zijn echt verliefd op deze prachtige plek en dit heerlijke huis. Voor ons
is het de mooiste plek van Nederland en we hoeven hier ook zeker niet weg.
De benodigde voorzieningen liggen op vijf minuten en toch heb je hier alle
privacy die je je maar wensen kunt. Van de week stonden er nog twee reeën
vlak voor het raam. Waar maak je dat nou mee? Het is hier soms net een
natuurfilm met alle dieren voor het glas”, lacht de trotse bewoner van de zeer
bijzondere woning.
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De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:
Architect:

Reitsema & partners architecten, Rijssen

Interieur:

Reitsema & partners interieur, Rijssen

Landschap:

Landlab - studio voor landschapsarchitectuur, Arnhem

Constructie:

Lucassen bouwtechniek, Hengelo

Opdrachtgever: Theo Reitsema en Stephanie Weitering
Team:

Theo Reitsema, Stephanie Weitering, Jacob Kunst, Haroen Martens,
Dennis Weerink, Tim de Graag

Aannemer:

Bouwbedrijf Hulshof

Installatie:

Loohuis Meulenbeld, Almelo

Hovenier:

Van Eden Hoveniers, Holten

Interieurbouw:

JRS interieurbouw, Rijssen

Ø 160

Ø 125

tegeldrain randloos 700x70

Studio voor landschapsarchitectuur | Amsterdamseweg 21 | 6814 GA | Arnhem
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