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DE LUXE VAN PRIVACY EN 

ELEGANTE ARCHITECTUUR 

Landgoed Sparrendaal in het zuiden van 

Nederland is ontworpen met een grote 

aandacht voor het detail, toegesneden op de 

specifieke wensen van de bewoners. 

Het landgoed, waar vroeger het klooster Nieuw 

Sparrendaal stond, bestaat uit twee percelen 

aan weerszijden van een lange lindelaan. 

Team V Architectuur ontwierp zowel de privé

villa als een paviljoen met ruimte voor exposi

ties, culturele bijeenkomsten en vergaderingen. 
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Aan de oude lindelaan

De twee gebouwen zijn zorgvuldig gepositio

neerd in het landschap, dat is ontworpen door 

Michael van Gessel. Hierbij is de bestaande

land schappelijke structuur zoveel mogelijk 

gehandhaafd. 

De lindelaan, die de entree vormde van het 

klooster, is opnieuw verbonden met de weg 

en opengesteld voor wandelaars. Om de 

privacy van de bewoners te waarborgen is 

langs de laan een 75 centimeter hoge haag 

aangelegd en zijn bomen strategisch rond de 

gebouwen geplaatst. 

Prominent aan de weg ligt het woonhuis, 

terwijl het paviljoen zich bescheidener opstelt 

tussen het groen. De opritten zijn asym

metrisch geplaatst ten opzichte van de weg, 

zodat direct zicht op de huizen wordt beperkt.

76



Landgoed Sparrendaal

Vier assen, negen volumes 

Het woonhuis bestaat uit een robuust blok

vormig volume dat is bekleed met flinke basalt

platen die verschillen in maat, dikte, textuur en

kleur. Vier transparante glazen assen door

snijden het blok en verdelen het huis in negen 

ongelijke volumes. Een lichte bolling in het 

dak zorgt ervoor dat de losse volumes een 

eenheid blijven vormen. 

De transparante assen functioneren als inter

mediaire ruimtes en zijn ingericht als entree, 

verkeersruimte of serre. Ze zijn neutraal van 

inrichting, leggen visuele relaties tussen de 

volumes en bieden naar alle kanten uitzicht 

op het omringende landschap.

 Doordat de basalten gevelbekleding naar 

binnen doorloopt ontstaat er in de assen een 

vloeiende overgang tussen binnen en buiten. 

Dit effect wordt versterkt door het langgerekte 

zwembad, dat uit één van de assen lijkt te 

ontspringen.

98



Landgoed Sparrendaal

Verzameling van sferen

De plattegrond van het woonhuis bestaat op 

beide verdiepingen uit negen vlakken, elk met 

een eigen functie, sfeer en inrichting. 

Centraal in de woning ligt de keuken; naar 

Brabants gebruik het levendige middelpunt 

van het huis. De keuken is neutraal in vorm

geving en staat in open verbinding met de 

glazen as, die daardoor functioneert als serre. 

De woonkamer ligt iets verdiept en doet daar

door denken aan een knusse zeventigerjaren 

zitkuil, compleet met hoogpolig tapijt. 

Bijzonder is ook de witte, met licht overgoten 

badkamer die wordt verwarmd door een 

haardvuur. Via het grote dakraam kunnen de 

bewoners vanuit bad naar de sterren kijken. 

Begane grond Eerste verdieping
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Liefde voor kunst 

De bewoners van Nieuw Sparrendaal wilden 

in hun woonhuis voldoende ruimte voor

hun kunstcollectie. Zowel in de kamers als in 

de assen is daarom veel wandoppervlak gere

aliseerd. Door ramen op de hoeken van de 

volumes te positioneren, is het wandopperv

lak gemaximaliseerd, evenals het uitzicht. 

De liefde voor kunst gaat zo ver dat kunste

naars Joost van Bleiswijk en Kiki van Eijk zijn 

uitgenodigd voor de inrichting van de eet en 

studeerkamer. De archetypische studeer

kamer met tweekleurige parketvloer is in  

ge richt met Van Bleiswijk’s stoere no screw 

no glue kasten van wit en geroest staal. 

Pièce de résisitance is de dubbelhoge eet  

kamer. Met indrukwekkende ultramarijn

blauwe muren en een gigantische kroon

luchter van wit serviesgoed is deze ruimte 

een kunstwerk op zich. 
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Multifunctioneel paviljoen

Het paviljoen ligt veel meer verscholen op het 

landgoed dan het woonhuis. Het is slechts één 

verdieping hoog en de begroeide gevels zorgen 

ervoor dat het moeiteloos wordt opgenomen in 

de bosachtige omgeving. Door de hoge ramen 

wordt de natuur vanaf alle kanten naar binnen 

getrokken. 

De plectrumvormige plattegrond bestaat uit 

drie delen: een appartement voor de opzichter 

en twee multifunctionele ruimtes. Het interieur 

is licht, simpel en hoofdzakelijk bekleed met 

natuurlijke materialen. 

Alle functies liggen achter bamboe wanden die 

deels kunnen worden gedraaid en verschoven, 

zodat verschillende ruimteconfiguraties mogelijk 

zijn. Hierdoor kunnen de bewoners van Nieuw 

Sparrendaal het paviljoen gebruiken of verhuren 

voor diverse activiteiten; van kunstexposities tot 

yogales en van werkvergaderingen tot klein

schalige muzikale uitvoeringen.
Paviljoen
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Landgoed Sparrendaal, Vught

Opdrachtgever

Privé

Programma

Landschap, woonhuis, 

paviljoen en schuur.

Oplevering

Eind 2012

Architect

Team V Architectuur

Landschap

Michael van Gessel 

 

Interieur / Kunst

Kiki van Eijk en 

Joost van Bleiswijk

Verlichtingsplan

Hans Wolff & Partners

Bouwmanagement

Laride | Hart voor huisvesting

Bouwkundig aannemer

Hurks Bouw 

Constructie

Adviesbureau Tielemans

Winstallateur

Verstappen van Amelsvoort

Einstallateur

Mansveld Projecten en 

services 
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