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Over de architect | Wolterinck 
Marcel Wolterinck is een van Nederlands bekendste  ontwerpers 
van huizen, tuinen en interieurs, een totaalkunstenaar die zijn 
creativiteit even effectief aanwendt om opdrachtgevers te  adviseren 
over het aanleggen van een kunstcollectie als over het  stileren 
van een woonkamer, het schrijven van een boek of zelfs het 
 ordenen van boeketten. In zijn ontwerpen laat hij zich sterk 
 inspireren door de mogelijkheden van de locatie, in  combinatie 
met de wensen van de opdrachtgever. Hoewel hij en zijn 
 medewerkers jaarlijks tientallen projecten in binnen- en buiten-
land onder handen hebben is geen enkel concept een kloon van 
een ander. Marcel Wolterinck heeft inmiddels een geheel eigen 
 signatuur maar hij zou niet die creatieve en zakelijke hoogvlieger 
zijn als hij er niet tevens in geslaagd was deze stijl om te zetten 
in een manier van denken die  zijn naaste medewerkers zich goed 
hebben weten eigen te maken.   Ontwerper Marcel Wolterinck
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Op een eiland midden in het Groene Hart staat een 
 villa die maar liefst met twee verdiepingen verzonken 
is in de  bodem. De hoge ramen en de metershoge voor-
deur  verlenen de  woning een on-Hollandse grandeur, 
de  toegangsbrug geeft ze de beslotenheid van een eigen 
 domein. De gastvrije  keuken, de fitnessruimte en het pool 
house tonen dat de  woning gebouwd werd voor mensen 
met een sociaal en  sportief leven. Ook al staat hun huis op 
een eiland, zelf  vormen zij geen eilanden in de menselijke 
gemeenschap. 

Woonkamer | Kijken op of vanaf de gaanderij
De woonkamer imponeert door de hoogte. Vanuit het 
bankstel is er aan de ene kant zicht op een gaanderij met 
een  bibliotheek, aan de andere op een vleugelpiano, een 
kronkelende hanglamp en een kunstwerk van porselein. 
De open haard is niet de enige bron van warmte. Warm is 
deze ruimte ook door het gebruik van hout en spots in het 
plafond, in combinatie met het vloerkleed. De  woonkamer 
is open naar alle kanten. Wie de blik door de hoge ramen 
naar buiten richt laat die even hangen bij de  kleinere kunst-
werken die er voor geplaatst staan, zoals je in een van de 
gangen blijft staan bij een van de stoelen waarop je niet 
moet plaatsnemen maar simpelweg naar kijken. 

Deze indrukwekkende villa, ontworpen door Wolterinck, heeft een hele 
bijzondere voordeur die is gerealiseerd in een prachtige  samenwerking van 
Preferro en Houtz/Strakk.

De inbouwspots zijn van Airspot en zorgen ervoor dat de diverse interieur
elementen op de juiste manier worden uitgelicht. 

De bouw van de villa is uitgevoerd door Marbouw bv. Mei Architecten was de uitwerkend architect en verzorgde de bouwbegeleiding. 
Architectuur, interieur, styling, kunst en tuin: Wolterinck (meubels: deels privébezit klant).
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Het interieur van deze woning is op maat gemaakt door Vos Interieur & Stijl.
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De villa bezit over een werkelijk schitterende keuken, ontworpen door Wolterinck en gerealiseerd door Culimaat. Dit bedrijf verzorgde ook het ontwerp en de realisatie van de naastgelegen bijkeuken.  
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Keuken | Een keuken als een restaurant
Dat panorama is er ook vanuit de keuken. Centraal hierin staat 
het kookeiland met een aan het plafond bevestigde stelling, dat 
plek biedt voor zowel borden en schalen als flessen drank 
en olie. Een grote wijnkast naast het kookeiland bevat een 
mooie verzameling wijn en champagne. Een lange tafel biedt 
plaats aan acht gasten, maar als het weer het toelaat kunnen 
ze zich ook verplaatsen naar de veranda. De keuken is van 
alle  apparatuur en accessoires voorzien om smakelijke maal-
tijden en lekkere cocktails te bereiden, maar de ontwerper heeft 
zich even sterk ingeleefd in de rol van de gastheer of gast-
vrouw als in die van hobbykok.  Dit is een ruimte waar je ook 
lang na de maaltijd nog kunt blijven natafelen. Deze  keuken 
is uiteraard van A tot Z maatwerk, gerealiseerd door Culimaat. 
Wolterinck heeft zich voor het design van deze  ruimte  grondig 
verdiept in de wensen van de bewoners.  Culimaat heeft dit 
 resultaat mogelijk gemaakt en kunnen de bewoners met recht 
hun gedroomde keuken genoemd worden.   
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Het speciale glaswerk werd verzorgd door Glasimpex Schiedam BV.
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Kelder | Ondergronds minstens zo indrukwekkend
Ondergronds is de villa minstens zo indrukwekkend als 
bovengronds. Er is ruimte voor een aantal  slaapkamers 
voor de kinderen, voor bergruimte en voor een wellness 

‘‘De ontwerpen van Marcel 

Wolterinck hebben een 

geheel eigen signatuur’’

die van alle comfort is voorzien. Nog een verdieping  lager 
is de enorme technische ruimte, waar alle  apparatuur 
draait die de woning droog houdt en op een haar na 
energie neutraal heeft gemaakt. Bovengronds kun je door 
het huis struinen, ondergronds ben je met één welbepaald 
doel: je gaat slapen, naar de sauna of iets opbergen. 
Via de trappen begeef je je niet slechts van verdieping 
naar verdieping maar beweeg je ook boven of onder de 
 waterspiegel. In de tuin loop je altijd van de ene oever 
naar de andere. Overal om je heen is horizon in deze 
unieke eilandwoning, waar de voeten altijd droog blijven 
en de blik altijd weids blijft.   

In het interieur speelt natuursteen een hoofdrol. Het natuursteen, geleverd door Voskuil Natuursteen, is onder andere toegepast in de wellness, badkamers en in de keuken. 
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Wolterinck verzorgde de raamdecoratie en Indivipro heeft de raamdecoratie geplaatst.



Architect & interieurontwerp
Wolterinck, Laren
Tel.: +31 (0)35 – 5383909
www.wolterinck.com 

Uitwerkend architect & bouwbegeleiding
Mei architects and planners, Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 – 4252222
www.mei-arch.eu

Keuken en bijkeuken
Culimaat High End Kitchens, Berlicum
Tel.: +31 (0)73 – 5039060
www.culimaat.nl

Aannemer
Marbouw bv, Gouda
Tel.: +31 (0)6 – 53457667
www.marbouw.nl 

Interieurbouw
Vos Interieur, Sint-Oedenrode
Tel.: +31 (0)413 - 476660
www.vos-interieurenstijl.nl

Raamdecoratie
Indivipro Netherlands B.V., Enter
Tel.: +31 (0)547 – 385007
www.indivipro.nl

Tekst: Jeroen Kuypers  |  Fotografie: Peter Baas  |  Portretfoto: alek photographer

Glaswerk (glazen vloeren, balustraden, deuren 
en wanden)
Glasimpex Schiedam BV, Schiedam
Tel.: +31 (0)10 – 2467373
www.glasimpex.nl

Aluminium kozijnen en puien
Geluk & van Hoof, Waalwijk
Tel.: +31 (0)416 – 347022
www.gelukenvanhoof.eu

Voordeur
Preferro Metaaltechniek, Erp
Tel.: +31 (0)413 – 213606
www.preferro.nl

Inbouwspots (ventilatie- en verlichtingssysteem)
Airspot
Tel.: +31 (0)6  – 12970293
www.airspot.nl

Natuursteen in diverse ruimtes
Voskuil Natuursteen, Gouda
Tel.: +31 (0)182 – 551802
www.voskuilnatuursteen.nl

Kunstwerken
Marthijn de Groot, IJsselstein
Tel.: +31 (0)6 – 36004362
www.degroot.art 

Partners
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Landscape | Adembenemend uitzicht over de plassen 
Om de woning heen is ruimte voor een flinke tuin, een 
 dozijn parkeerplaatsen, een poolhouse en een zwembad, 
achter het huis is plaats voor enkele intieme zithoeken. 
 Wolterinck was tevens verantwoordelijk voor de tuin-
architectuur. Aan alle kanten loopt het groen uit op  water. 
De oude bomen  zorgen voor veel intimiteit en op één hoek 
geeft een  groepje hoge bomen visuele beschutting voor 
de nieuwsgierige  blikken vanuit langsvarende boten. De 
 belangrijkste  bescherming van de privacy zijn de twee lange 
rietkragen die   verhinderen dat er te dicht langszij gevaren 
wordt.  Zelf hebben de bewoners vanuit het huis het volle 
zicht op de immense plas waaraan zij wonen. Winter en zomer 
kan het uitzicht alleen maar magnifiek worden genoemd. 

‘‘De woning beschikt over een 

tuin, parkeerplaatsen, een 

poolhuis en een zwembad’’


