
Sloven Architectuur Sloven Architectuur2 3

Sloven Architectuur
Het architectenbureau Sloven Architectuur is opgericht door Paul Sloven. Met ruim 25 jaar ervaring in architectuur en bouwtechniek is Sloven 
 Architectuur een oude rot in het vak. Dankzij een grote diversiteit aan opdrachtgevers heeft het bureau een ruime variatie aan projecten op naam 
staan. Van woningen en villa’s tot gebouwen voor utiliteit en industrie, voor zowel nieuwbouw en renovatie als herbestemming en restyling.

Sloven Architectuur bestaat uit een bevlogen team van vier vaste medewerkers, die tot het naadje gaan om de opdrachtgever een prachtig 
ontwerp en een uitstekende service te leveren. Ieder ontwerp is energiezuinig, technisch en constructief eenvoudig, zodat de bouw- en 
gebruikskosten efficiënt blijven. Sloven Architectuur realiseert tijdloze architectuur die niet onderworpen is aan modegrillen en dus jarenlang 
zijn glans behoudt.
www.slovenarchitectuur.nl

Exterieur | Rustig en landelijk wonen
Wat direct in het oog springt, is de rieten kap. Dat was dan ook 
een must voor de bewoners. “De rieten kap is behoorlijk dominant, 
dus we hebben de andere materialen daarop afgestemd, om een 
unieke uitstraling aan de woning te geven”, legt Sloven uit. “De 
verticale lijn van gevlamd hout bij de voordeur is daar een voorbeeld 
van.” Deze lijn breekt met de tradities en verleent de woning een 
 eigentijdse, maar natuurlijke aanblik. Het hout is onbehandeld 
Padouk, en is bestand tegen weersomstandigheden zodat het 
vele jaren meegaat. Het resultaat is tot in detail afgestemd op de 
wensen van de bewoners. “Een woning waarin de bewoners zich 
thuis voelen kan alleen tot stand komen door middel van goede 
communicatie. Ontwerpen is ook een beetje ondervragen;  erachter 
komen wat ze écht willen. Maar we verwachten wel dat de 
 opdrachtgevers zelf ook wat speurwerk doen”, zegt Sloven lachend.

Tuin | Open, onconventioneel en groen
De villa maar liefst twee veranda’s. Een onconventionele keuze, die gaandeweg 
tot stand kwam. “Het idee voor de veranda’s ontstond per toeval. We stelden een 
veranda voor en dat leek de bewoners wel wat. Zo kwam ook de hoek in de 
achtergevel tot stand. Je wilt toch nieuwsgierigheid wekken, dat mensen denken: 
Wat zal er om de hoek zitten? Daar wordt het ontwerp spannender van. Toen we 
besloten de hele achtergevel ruimtelijk te houden, ontstonden er als vanzelf 
twee veranda’s.” In de overkapping van de veranda is een vierkante opening 
gerealiseerd, waardoor er nog meer daglicht de woning in stroomt en je je toch 
beschut voelt. “Bij het ontwerpen van de woning houden we ook rekening met 
de tuin”, vertelt Sloven verder. “Ook al hebben we deze niet verder zelf ontworpen, 
we geven wel advies. Een stedelijke oplossing is om vooral in de hoogte te 
bouwen. Voor een landelijke woning is de verbinding met de tuin van belang. 
Ook doordat de slaapkamer zich op de benedenverdieping bevindt, hebben de 
bewoners het gevoel dat ze zich midden in het groen bevinden.”

Sloven Architectuur | Eigentijds landelijke uitstraling
In het buitengebied van een Gelders dorp aan de Maas ligt deze fraaie villa met rieten kap, ruime tuin en eigentijds interieur. Een 
heus plaatje in het mooie, rustige landschap. Architect Paul Sloven van Sloven Architectuur vertelt: “Ik heb enorm veel plezier 
beleefd aan het ontwerpen van deze woning. Een goed proces is altijd belangrijk – en tevreden opdrachtgevers natuurlijk.”

Stucwerken: Goossens Stucwerken
Architect: Sloven Architectuur

Kozijnen (merk): AluK Aluminium B.V.
Kozijnen/puien: Eijkemans Aluminiumbouw B.V.Rieten kap: Rietdekkersbedrijf J. de Gouw
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Architect
Sloven Architectuur, ‘s-Hertogenbosch
www.slovenarchitectuur.nl

Stucwerken (interieur & exterieur)
Goossens Stucwerken, Schijndel
www.goossensstucwerken.nl

Haard
De Groot Kachels, Kerkdriel
www.degrootkachels.nl

Badkamerkranen
VOLA Nederland, Amsterdam
www.vola.com

Tekst: Evelien de Raaff  |  Fotografie: Jurrit van der WaalPartners & leveranciers

Kozijnen/puien
Eijkemans Aluminiumbouw B.V., Schijndel
www.ESalu.nl

Kozijnen
AluK Aluminium BV, Eindhoven
www.aluk.nl

Ontwerp complete binnenzijde, keuken - volledige 
realisatie en verlichtingsplan en ontwerp badkamer
DOSIS, Waalwijk
www.dosis.nl

Rieten kap
Rietdekkersbedrijf J. de Gouw, Elshout
www.rietdekken.nl

Badkamer | Strak met natuurlijke elementen
De strak witte uitstraling van de badkamer geeft een frisse en 
moderne touch aan de woning. Het landelijke element is 
behouden door het gebruik van marmer met grijze aders, die 
het huis een natuurlijke look geven. De badkamer is uitgerust 
met een luxe ligbad en ruime douche en is een plek waar de 
bewoners na een drukke dag heerlijk tot rust kunnen komen. 
“Hoewel we het interieur van deze woning niet hebben ontworpen, 
hebben we wel advies gegeven. Je ontwerpt immers ook de 
contouren van de woning. Als je een ontwerp maakt, kun je 
het exterieur niet los zien van het interieur; je moet overal 
rekening mee houden”, vult Sloven aan.

Keuken & living | Een warme ambiance
De open keuken en living liggen in een dubbele L-vorm aan de 
achterzijde van de woning, grenzend aan de veranda’s. Achter in 
de L-vorm bevinden zich een loungehoek in grijze en beige tinten 
en een zithoek voor twee met moderne, comfortabele zetels in 
cognackleur. Voorin kunnen de bewoners gezellig samenkomen 
aan de eettafel met hoekbank. Boven de afzonderlijke keuken-
eilanden en de eettafel hangt elk een ronde designlamp. Op de 
gehele begane grond is een betonvloer gegoten. In de woning is 
een akoestisch plafond gerealiseerd van hoogstaande kwaliteit, 
waardoor de open ruimtes niet galmen en extra comfortabel 
zijn. De knusse kachel, gepositioneerd tussen de keuken en het 
eetgedeelte, voegt nog meer ambiance toe aan de sfeervolle 
woning. Sloven: “Het begint al bij het enthousiasme van de 
welstandcommissie en de opdrachtgever, maar ook de 
bouwvakkers die zeggen: ‘Hé, we zijn iets moois aan het 
maken.’ Het mooie is dat wanneer het dan helemaal af is, je 
denkt: Zo had ik het in gedachten. Tijdens het tekenen zie ik 
alles zo voor me, maar dan moet ik nog anderhalf jaar wachten 
tot het resultaat er is.”

Bijzonderheden | Kunde zit ‘m in de details
Niet direct opvallend, maar wel kenmerkend en zeker bepalend voor het zicht vanuit 
de woning op de tuin, zijn de donkere kozijnen van de ramen en van de aluminium 
schuifdeuren die naar de veranda’s leiden. Sloven: “Donkere kozijnen zorgen voor 
een subtiel effect: het zicht van binnen naar buiten is veel vloeiender. En het geheel 
ziet er natuurlijk ook strak uit.” Het mooiste aan het ontwerp vindt Sloven de 
binnen-buitenverbinding: het dakoverstek, het plafond dat van binnen naar 
buiten overvloeit, de spannende uitstraling en het zaagtandeffect in de 
overkapping. Hierdoor is de overgang van de keuken en de living naar het terras 
en uiteindelijk naar de tuin heel geleidelijk. Sloven ontwierp een gezinswoning die 
verrassingen biedt en die niet direct al haar geheimen verklapt. “Als het ontwerp 
klaar is, loop ik in mijn gedachten al door de woning heen”, vertelt hij. “Het moment 
dat de woning klaar is en de bewoners van de woning hun nieuwe thuis maken, is 
voor mij de kers op de taart.”

Haard: De Groot Kachels

Keuken: DOSIS

Badkamerkranen: VOLA NederlandOntwerp badkamer: DOSIS




