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COMPROMISLOOS
EERBETOON AAN DE
INTERNATIONALE STIJL
SLOVEN ARCHITECTUUR | MODERN MET MENSELIJKE MAAT

In de tuin van de woning die we vandaag bezoeken, wappert een rood-wit geblokte Brabantse vlag. Deze m
 oderne
eenlaagse bungalow sluit door ingetogen kleur-, materiaalgebruik en maatvoering perfect aan bij de omgeving.
Paul Sloven van Sloven Architectuur was de architect: “De opdrachtgevers hadden een uitgesproken mening over
hoe hun toekomstige huis eruit zou moeten zien, maar die duidelijke visie had ik ook. Die duidelijkheid is goed want
het leidt uiteindelijk tot iets moois. Samen kom je verder.”
STIJL EN WENSEN | WELOVERWOGEN
De keuze voor Sloven Architectuur was weloverwogen. O
 pdrachtgeefster:
“Hun portfolio is breed en gevarieerd en ze beschikken over de nodige
vakkennis en ervaring. Bovendien was er vanaf het eerste moment een
klik. Ook dat is belangrijk.” Paul: ”Deze woning is gebouwd volgens de
Internationale Stijl die al honderd jaar meegaat. Bij deze bouwstijl ligt de
nadruk op functionaliteit, strakke vormen, constructietechnieken en de
afwezigheid van versiering. De woning is gesloten aan de straatzijde en
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opent zich richting de tuin. Een tuin die te bereiken is via
een overdekt terras onder een groot overstek zónder
pilaar. Dat was een duidelijke wens. Het is constructief te
overzien maar je moet het wel meenemen vanaf het
eerste ontwerp. Een andere wens was dat er aan de

voorzijde van de woning uitzicht was richting het centrum
van het dorp. Om het hoekje kijken kreeg hiermee letterlijk
betekenis in de vorm van een mooie haakse raampartij.”

De buitenkant van de woning bestaat uit lange, slanke gevelstenen
waarmee een mooi verticaal lijnenspel ontstaat. Paul: “Deze betonsteen is
de Geostylistix van MBI. Hij past hier perfect. In deze steen is
natuursteengranulaat verwerkt wat zorgt voor een speels en levendig
geheel. De stenen zijn stootvoegloos gelegd en voorzien van 3mm
verdiepte lintvoegen; als je deze voegen een beetje donkerder maakt, gaat
deze steen nog meer spreken.” Deze betonstenen worden bij de ingang
afgewisseld met ‘lichteikenhouten’ Alterwood gevelaccenten. Ze zijn
gegoten in mallen van eiken planken waardoor ze de nuance krijgen van
hout en daar nauwelijks van te onderscheiden zijn. Paul: “Hout wordt grijs
als je het niet behandelt of je moet om de zoveel tijd de ladder op. Dat is bij
deze gevelplanken niet nodig. Die blijven zoals ze nu zijn.”
INTERIEUR & INRICHTING | SMAAKVOL EN NERGENS OVER DE TOP
De bungalow herbergt een carport, hal, keuken, woon-zitkamer, berging
met technische ruimte, toilet, was-, logeer- en badkamer en een grote
slaapkamer met aangrenzende inloopkast. De centrale plek in huis, is de
plek waar zitten, eten en koken bij elkaar komen. Door sprongen in de
wanden te maken is het niet één grote ruimte maar zijn het echt drie zones.
Paul: “Deze ruimte is redelijk groot maar toch gezellig. Dat was ook een
duidelijke wens van de bewoners. De menselijke maat moet voelbaar

zijn.” Opdrachtgeefster: “Ik heb waardevolle aanwijzingen van de
interieurarchitect omarmd en daarmee zijn we gaan inrichten. Zoals de
keuze voor het plaatmateriaal van DecoLegno in de keuken en de kamer. Dit
plaatmateriaal is zo ontworpen dat je er wel even aan móet voelen. Verder
is er veel zwart Piombo gebruikt voor de deuren en maatgemaakte interieuritems. Het materiaal heeft een super mat oppervlak en voelt fluweelzacht

aan. Ook hebben we ons bij keuzes laten leiden door de
kleur bruin en alle tinten die daarbij passen. Af en toe een
okergeel accent voor de warmte. Het is hotelachtig en luxe
maar nergens te veel, het mag geen toonzaal zijn.”

Plaatmateriaal: DecoLegno
Kokendwaterkraan: Quooker Nederland
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In Den Bosch vinden we het architectenbureau dat werd
opgericht door Paul Sloven. Hier werken twee architecten
en twee bouwkundigen aan veel verschillende projecten.
Het gaat om nieuwbouw en verbouw van woningen en
villa’s, projectmatige woningbouw en gebouwen voor
utiliteit en industrie. ‘‘Er is geen specifieke stijl te benoemen
die het architectenbureau hanteert. Er wordt met name
gekeken naar dat wat de o
 pdrachtgever wel en juist niet
wil, vertelt Paul Sloven. “We vragen m
 ensen wat ze wel
en wat ze zeker niet mooi vinden. De architectuur
stemmen we af op de opdrachtgever, dat zie je terug in
onze ontwerpen. Fase voor fase stellen we de juiste
vragen en zo groeit het ontwerp. Alles wat wij maken, is
maatwerk.” Communicatie met de opdrachtgevers is dan
ook erg belangrijk voor Sloven Architectuur. Door goed
te luisteren kunnen de m
 edewerkers een verrassend
ontwerp maken dat nu en in de toekomst aan de eisen
blijft voldoen en dat blijvend wordt gewaardeerd.

ONDERHOUD | SENIOREN-PROOF GRAAG
Op de vloer van de woning ligt, behalve in de grote slaapkamer,
keramisch parket met een houtlook. Deze plavuizen hebben een uniek
patroon en ook deze tegels zijn nauwelijks van hout te onderscheiden.
Groot voordeel: gemakkelijk te onderhouden. Even een dweil en schoon.
Paul: “Een andere duidelijke wens was dat de woning senioren-proof
zou zijn. De gebruikte materialen in de woning zijn zo gekozen dat er
weinig onderhoud nodig is. De woning is gelijkvloers, kozijnen zijn van
aluminium, de tuin is met een robotgrasmaaier te onderhouden en
zelfs de ‘tegels’ van het terras zijn van gestort beton met ingeslepen
schijnvoegen. Mieren en mos hebben hier geen schijn van kans.”

Opdrachtgeefster: “We wonen hier nu ruim anderhalf
jaar en vanaf dag één voelen we ons hier thuis. We zijn
wel vaker verhuisd en ik weet dat ik meestal even moet
wennen maar hier was het meteen goed. Paul: “Het
was een fijn project waarbij de samenwerking perfect
was. De bewoners hadden van tevoren duidelijk
mood-boards gemaakt en wisten wat ze wilden.
Eigenlijk zouden alle opdrachtgevers dat moeten doen:
eerst samen definiëren wat je wél maar vooral ook wat
je níet wilt. Dat kun je vervolgens ook goed overdragen
op de architect.”

Plaatmateriaal: DecoLegno
Leverancier openhaard: Graveka Diessen
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PARTNERS & LEVERANCIERS

Tekst: Cai Vosbeek I Fotografie: Jurrit van der Waal

Architect
Sloven Architectuur, ‘s-Hertogenbosch
www.slovenarchitectuur.nl

Raam - en wandbekleding
Decokay Van De Wouw, Goirle
www.decokayvandewouwgoirle.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland, Ridderkerk
www.quooker.nl

Houtlook Gevelbekleding
Alterwood, Delft
www.alterwood.nl

Aannemer
Bram Schilders Bouwservice, Haghorst

Raambekleding
Sunway Benelux, Nieuwegein
www.sunway.nl

E-Installatie, Verlichting
Electrotechnisch Bureau F. Van
Velthoven, Moergestel
www.fransvanvelthoven.nl

Gevelstenen
MBI Beton NV, Veghel (NL)
www.mbi.nl

Bouwbedrijf
Toon van Dorst Bouwdiensten, Haghorst
Meubilair
Piet Klerkx, Waalwijk
www.pietklerkx.nl
Haarden
Kalfire Fireplaces, Belfeld
www.kalfire.com
Leverancier openhaard
Graveka Diessen, Diessen
www.graveka.nl
Vloeren en Wanden (tegels)
St. Pieter, Tilburg
www.st-pieter.nl
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Kozijnen
Kunststof- En Alum. Kozijnen
Leon Peters, Hilvarenbeek
www.leonpeterskozijnen.nl

Kranen Badkamer
Nobilis, Amsterdam
www.wva.nl

Plaatmateriaal
DecoLegno, Wormerveer
www.decolegno.nl

Douchegoot
Easy Drain, Deventer
www.rmsanitair.nl

Keuken, Binnendeuren
Jan Van Dingenen Maatwerk, Bergeijk
www.jvdkeukens.nl

Bad
Villeroy & Boch Badkamer
en Wellness, Utrecht
www.villeroy-boch.nl

keuken - magnetron / oven
NEFF via BSH Huishoudapparaten B.V,
Hoofddorp
www.bsh-group.com

Betonvloer buiten
Vloerenbedrijf Van Der Linden, Veghel
www.vloerenbedrijfvdlinden.nl

Hovenier
Ketelaars Groenvoorzieningen,
Moergestel
www.wketelaars.nl

