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Gevelimpressies

Villa Jan Steenlaan te Bilthoven
De villa bevindt zich in een bosrijke omgeving van de provincie Utrecht in de
gemeente Bilthoven. Het perceel wordt geflankeerd door oude jaren dertig
villa’s en een in de toekomst geplande nieuwbouw aan de linkerzijde.
Het uitgesproken karakter van de villa reflecteert de gedachte van de architect
en de opdrachtgever als het gaat om architectuur en wonen. Het ontwerp
reageert sterk op zijn omgeving. De geslotenheid aan de voorzijde komt voort
uit het feit dat de voorste gevellijn op minder dan twaalf meter van de weg
af ligt. De ondiepe, zuid georiënteerde voortuin, was niet geschikt om hem
geheel privé te maken. De tweede gevellijn maakt ruimte voor een besloten
ommuurde patio, waar de bewoner ongestoord van de zon kan genieten
zonder het gevoel te hebben gezien te worden. De entree springt in ten
opzichte van de voorgevel en geeft afstand tot de straat. Door het gebouw op
een in cenia uitgevoerde natuurstenen plaat van 16 bij 23 meter te zetten,
ontstaan er buitenruimten die de overgang maken tussen de tuin en de
woning. Gevelopeningen naar de zijkanten zijn er in de vorm van naar binnen
gekeerde patio’s. Hierdoor hebben de buren geen directe inkijk in de woning.
De achtergevel opent zich in zijn geheel naar de tuin met een 22 meter lange
raampartij, welke inspringt ten opzichte van het hoofdvolume. De natuur
stenen plaat wordt tot 4 meter achter de woning doorgetrokken, waardoor
ook hier een buitengebied ontstaat als overgang naar de achtertuin. De eerste
bomen zijn dan ook in uitgespaarde bakken opgenomen in dit gebied.
Het monolitische karakter, in combinatie met een architectuur van vloeiende
lijnen, maakt het gebruik van stucwerk als eindafwerking vanzelfsprekend. De
villa heeft er een welhaast Zuid-Europese uitstraling door gekregen, hetgeen
in overeenstemming was met de wens van mij als architect als ook van de
opdrachtgever, zonder afbreuk te doen aan de plek en haar gebouwde
omgeving.
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