
43Ultramodern statement in 
groene omgeving 

Minimalistisch, rauw, abstract en puur: zo laat het werk van BRUIS zich in een 
notendop omschrijven. Sinds de oprichting twaalf jaar geleden is het bloeiende 
bedrijf – onderdeel van het ervaren en ambitieuze full-service architecten- en 
ingenieursbureau IHC Architects – verantwoordelijk voor het ontwerp en de 
realisatie van de meest indrukwekkende gebouwen. Met ieder project wordt 
een statement gemaakt door abstracte en rauwe kenmerken samen te laten 
vloeien met luxe woonideeën, waardoor ruimtelijke gebouwen ontstaan met 
een geheel eigen karakter.

Architect BRUIS
by IHC Architects

Geert Verschuren & Bruce Verdonschot
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Leefkeuken | Keuken centraal
De riante leefkeuken staat centraal in het huis. “De keuken 
is een halve verdieping lager gelegen dan de rest van de 
leefruimtes,” licht Geert toe. “Door dit hoogteverschil heeft 
het riante woonoppervlak een speels gevoel gekregen en is 
de keuken op subtiele wijze van de rest van de leefruimtes 
afgescheiden.” Om dit idee kracht bij te zetten is er gekozen 
voor een royaal design met een lang eiland en grote kasten-
wand, beide in een witte uitvoering. Grote stalen taatsdeuren 
en een betonnen trap waarborgen de verbinding met de rest 
van de leefruimte. Bruce: “We hebben er bewust voor 
gekozen om het ietwat rauwe materiaal beton in het 
zicht te houden. Hierdoor heeft het interieur een pure 
uitstraling gekregen, passend bij het exterieur.” 

Entree | Spectaculaire ontvangst
Ook de hal blijkt een spectaculaire ruimte. Hier bedacht 
BRUIS een royale glazen vide die de ruimtelijkheid van de 
villa versterkt. De muren zijn deels uitgevoerd in beton, wat 
de pure, robuuste uitstraling van de woning benadrukt. Een 
groot, hooggeplaatst raam zorgt ervoor dat veel licht het 
 interieur bereikt. “Naast het ontwerp hebben wij ook de 
 esthetische begeleiding verzorgd,” vertelt Bruce. “Hierdoor 
is het ontwerp exact vertaald in de realisatie. Daarnaast 
 hebben we de villa voorzien van zonnepanelen, een warmte-
pomp en een mechanische ventilatie met warmteterugwinning, 
waardoor de woning energieneutraal is.”
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Living | Smaakvol aangekleed
Dezelfde sfeer vertaalt zich ook in de iets hoger gelegen 
living, die smaakvol en luxueus is aangekleed met een 
royale zit- en eethoek. Opvallend zijn de grote glaspartijen 
aan de achter- én voorzijde van de woning. “De living 
steekt een halve etage boven het maaiveld uit, waardoor 
er geen directe inkijk van buitenaf is,” licht Geert toe. 
 Bruce: “We hebben overal eenzelfde maatvoering aan-
gehouden in de lijnenstructuur. Ook hebben we in elke ruimte 
dezelfde strakke en hoogwaardige afwerking nagestreefd. 
Zo hebben we gekozen voor minimalistische details en zijn 
de ramen kozijnloos in de wanden geplaatst. Hierdoor is een 
sterke eenheid ontstaan met een strakke aanblik. Een eigen 
ontworpen lichtplan met een combinatie van inbouw-, en 
opbouwverlichting en mooie armaturen, zorgt ervoor dat 
 alles op de juiste manier geaccentueerd en aangelicht wordt.” 
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Mainsuite | Puur en luxueus 
Op de eerste verdieping bevindt zich onder andere een riante 
hoofdslaapkamer, gelegen over de volledige breedte van 
de achtergevel. Dankzij de inventieve indeling vormen het 
slaap-, bad- en kleedgedeelte een mooie harmonie. Zo is 
achter de wand in de slaapkamer een en-suitebadkamer 
gecreëerd met een groot ligbad met marmeren achter-
wand, een inloopdouche van hetzelfde marmer en een 
houten wasmeubel met twee rustieke waskommen, en een 
riante inloopkast. Ook in de hoofdslaapkamer vormt een 
pure, luxe uitstraling de boventoon. 
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Exterieur | Blikvanger pur sang 
Recentelijk werd in een landelijk buitengebied in de provincie Noord-Brabant een volledig nieuwe 
wijk gerealiseerd met ruim opgezette lanen en mooi vormgegeven woningen. In het aansprekende 
geheel trekt één gebouw in het bijzonder de aandacht: een ultramoderne villa. De combinatie van 
een strakke vormentaal, minimalistische uitstraling en puur materiaalgebruik maakt van deze woning 
een blikvanger pur sang. 

“De grootste uitdaging was om het maximale uit deze vrij smalle en ondiepe kavel te halen,” vertelt 
Geert Verschuren, architect en medeoprichter van BRUIS. “De ruimtelijkheid hebben we daarom 
gezocht in de hoogte en de woning is iets van het maaiveld ‘getild’, waardoor er een royaal 
souterrain gecreëerd kon worden. De drie verdiepingen hebben we geaccentueerd door een 
sprekend lijnenspel en pure materialen.” “Leuk detail is de gecreëerde opening aan de achterzijde 
van de woning,” vult Bruce Verdonschot, architect bij BRUIS, aan. “Hierdoor heeft de strakke 
uitstraling van de villa een speelse twist gekregen en valt de avondzon precies door deze opening 
in de hoofdslaapkamer, wat als het ware een extra beleving aan het huis toevoegt.”

Houten gevelbekleding buiten: Platowood
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Tuin | Sterk totaalbeeld 
De villa is verrijkt met een schitterende tuin, ontworpen en 
aangelegd door Bindels Tuinen. Het strakke lijnenspel en 
de moderne uitstraling van de villa komen ook tot uiting in 
de tuin. In het stijlvol aangeklede geheel neemt een zwembad 
een prominente positie in. De verbinding met de villa is 
versterkt door een houten terras. Ook ontwierp BRUIS in 
de tuin een poolhouse, passend bij de uitstraling van de 
architectuur. Hierdoor is de relatie tussen binnen en buiten 
nog meer verstevigd.  De bewoners zijn bijzonder tevreden 
met het eindresultaat. “Het eerste ontwerp was een schot 
in de roos,” vertellen zij. “BRUIS voelde onze wensen 
 meteen goed aan. We zijn trots op het resultaat en ervaren 
ontzettend veel woongenot en -plezier.” 
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Architect: BRUIS by IHC Architects

Architect 
BRUIS by IHC Architects, Nijmegen (NL) 
T. +31 (0)6 - 10061200
www.bruis-architectuur.nl
www.ihcarchitects.com 

Bouwbedrijf 
Timmer- en Aannemersbedrijf P. Verberk BV, 
Oploo (NL)
T. +31 (0)6 - 53838684
www.peterverberk.nl 

Keuken- en Interieurbouw 
Weren Interieurprojecten, Boxmeer (NL) 
T. +31 (0)485 - 371868
www.weren.nl 

Meubels, accessoires & schilderijen 
Sfeerberg Woon & Kado, Boxmeer (NL)
T. +31 (0)485 - 216413
www.sfeerberg.nl 

Leverancier openhaard 
La Vintus Openhaarden, Groesbeek (NL)
T. +31 (0)6 - 54310227
www.lavintus-openhaarden.nl 

Architop vloer 
Topcover B.V., Erp (NL)
T. +31 (0)413 - 224122
www.topcover.nl 

Meubels 
Bankstyle BV, Huizen (NL)
T. +31 (0)35 - 7513098
www.bankstyle.nl 

Verlichting en E-installatie 
Van Bon Elektro, Boxmeer (NL)
T. +31 (0)485 - 212113
www.vanbonelektro.nl

Installaties 
Installatiebedrijf Jos Bussers, Boxmeer (NL)
T. +31 (0)485 - 572082 

Tekst: Dana Otten  |  Fotografie: Jaro van Meerten

Lichtplan 
Lightboxx, Nijkerk (NL) 
T. +31 (0)33 - 2460331
www.lightboxx.nl 

Stalendeuren 
Preferro, Erp (NL)
T. +31 (0)413 - 213606
www.preferro.nl 

Houten gevelbekleding buiten 
Platowood, Arnhem (NL)
T. +31 (0)88 - 6050060
www.platowood.nl 

Zwembadbouw 
Mari Zwembaden, Wanssum (NL) 
T. +31 (0)478 - 532747
www.mari.nl 

Tuinontwerp- en aanleg 
Bindels Tuinen, Oeffelt (NL)
T. +31 (0)485 - 361523
www.bindelstuinen.nl 

Schakelmateriaal 
GIRA Nederland BV, Veenendaal (NL) 
T. +31 (0)318 - 728603
www.gira.nl 

Kokendwaterkraan 
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk (NL) 
T. +31 (0)180 - 420488
www.quooker.nl

Bouwmaterialen
Storax, Zwijndrecht (NL) 
T. +31 (0)78 - 3030900
www.storax.nl

Schilder
Ketelaars Schilderwerken, Erp (NL)
T. +31 (0)6 - 20247003
www.ketelaarsschilderwerken.nl

Sanitair
Sani4All, Uden (NL)
T. +31 (0)413 - 231592
www.sani4all.nl

Leverancier en plaatser kozijnen 
Aluberg Aluminium, Gemert (NL)
T. +31 (0)492 - 362728
www.aluberg.nl

Installaties 
Installatiebedrijf Jos Bussers, Boxmeer (NL)
T. +31 (0)485 - 572082

Zonnepanelen
Solar Edge Technologies, Vianen (NL)
T. +31 (0)800 - 7105
www.solaredge.com

Tuinmeubelen
Life, Roosendaal (NL)
T. +31 (0)165 - 526760
www.lifeoutdoorliving.com

Buitenverlichting
Powerlight Group, Nijkerk (NL)
T. +31 (0)33 - 2460331
www.power-light.nl

Type kozijnen 
Reynaers Aluminium, Helmond (NL)
T. +31 (0)492 - 561020
www.reynaers.nl

Keuken
Miele, Vianen (NL)
T. +31 (0)347 - 378888
www.miele.nl

Kranen
GROHE Nederland BV, Zoetermeer (NL)    
T. +31 (0)20 - 5757500
www.grohe.nl
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