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Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten & Francine Broos 
Interieurarchitecten | Stoere villa met verfijnde elementen
Een doodlopend landweggetje in Noord-Brabant vormt het decor voor deze stoere, karakteristieke villa. De villa is omringd door 
bomen en geeft een prachtig doorzicht naar de polder. Het ontwerp is een verfijnd samenspel geworden van architect Jaap 
Bekkers en interieurarchitecte Francine Broos. Het omvangrijke project resulteerde in een woning met een Scandinavische 
‘touch’, die krachtig is in haar soberheid.  

Een lichte woning, stoer en functioneel, die rust en sereniteit 
uitstraalt en geschikt is voor een gezin met drie kinderen: het is 
een greep uit de wensenlijst van de bewoners. Architect Jaap 
Bekkers werd in de arm genomen. Ook interieurarchitecte 
Francine Broos was vanaf de start betrokken bij dit omvangrijke 
project, dat zo’n drie jaar in beslag nam. Jaap: “De bewoners 
wilden een stoere sfeer in de villa verwerkt hebben en vrijheid in 
gebruik ervaren. Dat is gelukt.” 

Begane grond: zuiver ontwerp
Op de begane grond zijn binnen en buiten op elkaar afgestemd. 
Jaap: “Deze laag is voorzien van vier schuifpuien. De transparante 
gevel richting de achtertuin zorgt voor veel lichtinval, mooie 
doorzichten en onderstreept de ruimtelijkheid van de villa. Het 
palet van metselwerk, beton, donker staal en eikenhout 
geeft een eenduidige sfeer en accentueert de zuiverheid en 
terughoudendheid in materiaal, kleur en vorm van het ontwerp. 
Er is rekening gehouden met de privacy; richting de voortuin is de 
woning gesloten en voorzien van gevelopeningen op specifieke 

plekken, richting de achtertuin is de woning opengewerkt met veel glas. Hierdoor 
ontstaat een mooie relatie met de achtertuin, die door de tuinarchitect prachtig is 
vormgegeven. De repetitie van fijn gelinieerde stalen spanten geeft het interieur 
een stoere uitstraling en vormt een mooi contrast tegen de warme eikenhouten 
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strokenbekleding van het plafond. In de betonvloer zijn verschillende technieken 
weggewerkt, zodat er geen overbodige ruis is in de ruimtes. We hebben op 
strategische plekken afscheidingen gemaakt, die zowel privacy en beslotenheid 
bieden als verbinding en doorzichten mogelijk maken. Zoals de stalen roomdivider 
met ingebouwde open haard, die het eetgedeelte scheidt van het zitgedeelte. 
Ook de frisse witte keuken is voorzien van een open haard. De open haarden 
zijn een ontwerp van Francine Broos Interieurarchitecten. Verder bevat de begane 
grond onder meer een aantal werkplekken, een atelier met piano en een 
bloemenraam op het zuidwesten om heerlijk te ontspannen en te genieten van 
het uitzicht.” 

Francine Broos 
Interieurarchitecten
Francine Broos en Bas Leenders 
zijn de drijvende krachten achter 
het interieur architecten-bureau. 
Het bureau zet zijn deskundig-
heid graag breed in en werkt 
met veel enthousiasme aan 
een grote diversiteit van projecten. Het werkgebied strekt 
zich uit van het ontwikkelen van interieurontwerpen, 
meubelontwerpen, tuinontwerpen en lichtplannen, tot 
het maken van een compleet masterplan voor nog te 
realiseren projecten. Van het ontwerpen van woonhuizen 
of bedrijfsgebouwen, tot de begeleiding van de uitvoering. 
Ook worden Francine en Bas gevraagd voor het 
vormgeven van standbouw en voor de styling bij 
professionele fotografie. Opdrachten zoals het geven 
van kleuradvies, lichtadvies of de keuze van meubilair be-
horen eveneens tot hun expertise. Francine: “Interacties 
met onze opdrachtgevers vinden wij inspirerend, omdat 
zij bijdragen aan het creatieve proces van het tot stand 
komen van verrassende en vernieuwende resultaten. De 
communicatielijnen zijn kort, we gaan altijd tot in het 
detail en zien een uitdaging in iedere opdracht.”
www.francinebroos.nl 

“De repetitie van gelinieerde stalen spanten 
geeft het interieur een stoere uitstraling”

Francine Broos
Interieurarchitect

Openhaarden: Heerkens Openhaarden 
Interieurarchitect: Francine Broos Interieurarchitecten
Meubilair en stofferingen: Novalis.O

Frameless deuren: Xinnix Door Systems B.V.
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Grosfeld Bekkers van der Velde 
Architecten
Grosfeld Bekkers van der 
Velde Architecten is een 
middelgroot architecten- 
bureau in Breda met een 
stabiele, enthousiaste en 
gedreven groep medewer-
kers die op professionele 
wijze aan de diverse projecten werkt. Directeur en 
architect Jaap Bekkers: “We hebben ruime ervaring 
met diverse procesvormen van ontwerpen en bouwen. 
Zelf heb ik altijd al een passie gehad voor minimalistische 
architectuur, met een sterk oog voor de context, die 
ontstaat vanuit functionaliteit en gebruik. Het geeft mij 
voldoening wanneer al deze elementen als vanzelf-
sprekend samenkomen in een uniek ontwerp voor een 
unieke plek. We werken altijd vanuit een intensieve 
dialoog met de opdrachtgever, waarin we de essentie 
van de opgave proberen te achterhalen. We streven 
naar gebouwen met een eigen karakter, een bijzondere 
ruimtelijkheid en een zorgvuldige, duurzame afwerking. 
Het zoeken naar de essentie staat daarbij voor elke 
opdracht centraal. Hieruit ontstaan eenvoudige en 
krachtige concepten, die kritisch en consistent worden 
uitgewerkt. We geloven in de waarde van architectuur, in 
het belang van de kwaliteit van gebouwen.”
www.grosfeldbekkersvandervelde.nl

Jaap Bekkers | Architect

Interieur: sober en krachtig
Francine: “De hoge plafonds zouden de woning een kille uitstraling kunnen geven, 
dat wilden we voorkomen. Vandaar de keuze voor een eiken latten plafond. Het 
doel was er een comfortabel en warm geheel van te maken. Het hout zorgt 
samen met de gordijnen voor een mooie akoestiek. Deze materialen hebben 
we verder doorgevoerd in het gehele interieur: van de stoffen banken en het 
Scandinavische tapijt tot de houten eethoek. Ik heb vooral veel robuuste 
elementen gebruikt, omdat die ook weer die stoere uitstraling accentueren en 
omdat ze perfect passen in de grote ruimtes. Het interieur sluit in deze villa 
naadloos aan bij de architectuur. Als interieurarchitect zoek ik altijd naar nieuwe, 
tijdloze en pure materialen, die lang mooi blijven. Trends zijn hierbij ondergeschikt. 
De omgeving en het interieur moeten samenvloeien in een ontwerp, zodat het 
totaalplaatje klopt.” De bewoners waren zelf ook nauw betrokken bij het hele 
proces. De bewoonster vertelt: “We hadden veel wensen, die we visueel hebben 
gemaakt met behulp van een moodboard. We wilden de mooie omgeving naar 
binnen halen. Een woning realiseren die niet te gekunsteld en modernistisch is, 

maar stoer in gebruik met verfijnde elementen. Vandaar de keuze voor staal, 
glas, beton, eikenhout en gevelstenen van buiten naar binnen. De ‘look and 
feel’ doet een beetje industrieel aan, maar is minder rauw en mooier af- 
gewerkt. Samen met Francine hebben we ons moodboard verder ontwikkeld 
tot wat het nu is: een woning met een Scandinavische ‘touch’, die krachtig is 
in haar soberheid.”

“De bewoners wilden een stoere sfeer in de 
villa verwerkt hebben en vrijheid in gebruik 
ervaren. Dat is gelukt”

Kokendwaterkraan: Quooker Nederland B.V.
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Wellness en binnenzwembad: Waterstijl

Kelder: licht en functioneel 
“De locatie vroeg om een landelijk ontwerp”, vertelt Jaap. “Er 
waren een aantal restricties. Vanwege  het bestemmingsplan 
mochten we op die plek bijvoorbeeld beperkt de hoogte in. 
Voor het resterende programma zijn we dus de diepte in ge-
gaan. Nu lijkt het een woning uit één laag, terwijl de woning dus 
twee lagen telt. Dit past ook beter in het straatbeeld. Het was 
wel een uitdaging, omdat de kelder deels in het grondwater 
staat. In de kelder zijn de slaapkamers met walk-in closet, 
fitnessruimte en het zwembad gesitueerd. Bij een kelder denk 
je al snel aan een donkere, ondergrondse ruimte. Dat is hier niet 
het geval. We hebben veel vensters geplaatst, waardoor het 
een aangename, lichte laag is geworden waar de privacy wordt 
gewaarborgd.” Francine vult aan: “Het souterrain bestaat uit 
een lange gang waar de verschillende kamers aan liggen. Die 
gang heeft een betonwand met een lange lichtlijn als accent. 
Het geheel krijgt hierdoor een serene, functionele uitstraling. 
Aan het einde van de gang ligt de fitnessruimte met daarachter 
het zwembad. De vloeren zijn voorzien van beton, zowel binnen 
als buiten, op de begane grond en in de kelder. Hierdoor vloeien 
in- en exterieur prachtig in elkaar over. In het zwembad zijn 
grote, grijze tegels verwerkt met dezelfde ‘look and feel’ als de 
betonnen vloer. Dit geeft een mooie, rustige aanblik met het 
zwembad aan twee zijden omgeven door steen en twee zijden 
door glas.”

Badkamerkranen: VOLA Nederland

Verlichting: L.A. Licht+
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Architect
Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten, Breda
www.grosfeldbekkersvandervelde.nl

Interieurarchitect
Francine Broos Interieurarchitecten, Loon op Zand
www.francinebroos.nl

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Heesters, Raamsdonksveer
www.bouwbedrijfheesters.nl

Badkamerkranen
VOLA Nederland, Amsterdam
www.vola.com

Wellness en binnenzwembad
Waterstijl, Dordrecht
www.waterstijl.nl
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Buitenkozijnen
Stalen ramen H. Baars B.V., Utrecht
www.hbaarsbv.nl

Frameless deuren
Xinnix Door Systems B.V., Harelbeke (BE)
www.xinnix.eu

Verlichting
L.A. Licht+, Breda
www.lalicht.nl

Openhaarden
Heerkens Openhaarden, Nistelrode
www.heerkens.nl

Natuursteen
Revy Stone, Kaatsheuvel
www.revystone.nl

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Heesters
Buitenkozijnen: Stalen ramen H. Baars B.V.

Meubilair en stofferingen
Novalis.O, Oisterwijk
www.novaliso.nl

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

Oven
Gaggenau, Hoofddorp 
www.gaggenau.com

Akoestische plafonds
Pennings Akoestisch Afbouwen, Rosmalen 
www.akoestischafbouwen.nl

Natuursteen: Revy Stone


