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Villa Kogelhof, Zeeland
Bij het ontwerpen van Villa Kogelhof was van begin 
af aan autarkie het ambitieuze uitgangspunt. De villa 
diende volledig energieneutraal te zijn, met onder 
meer energieopwekking middels een eigen windmolen. 
Tegelijkertijd was er ook de wens om eenvoud en abstractie 
te combineren met een spectaculaire verschijningsvorm.  
Het resultaat is een compositie, opgebouwd uit twee 
haaks op elkaar gestapelde volumes: het ene grotendeels 
ondergronds, het andere zwevend boven het maaiveld, 
een compromisloze glazen doos die wordt ondersteund 
door een stalen V-frame.

Villa Kogelhof is gelegen midden in het Zeeuwse Noord-
Beveland. Dit landschap is weids en rationeel. De 
vormgeving van het landgoed de Kogelhof speelt hierop in. 
Het uitzicht over het polderland, met de Stormvloedkering 
in de Oosterschelde aan de einder, vormt één van de 
belangrijkste kwaliteiten van de locatie. Dit zicht is bij het 
ontwerp benut en verder gedramatiseerd.
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Eigentijds landgoed

Landgoederen en buitenplaatsen vormen een geliefd 
onderdeel van het Nederlandse landschap. De Gooi- en 
Vechtstreek en het Kennemerland zijn hiervan markante 
voorbeelden. Het zijn historische landschappen met 
buitens waarvan de geschiedenis veelal teruggaat tot de 
achttiende eeuw. Nadat bouwen in het buitengebied lange 
tijd planologisch niet mogelijk was heeft de overheid sinds 
het begin van deze eeuw de aanleg van landgoederen 
opnieuw mogelijk gemaakt. Het Landgoed Kogelhof (26 
ha) bij Kamperland in Zeeland is hiervan een aansprekend 
eigentijds voorbeeld. 

Het 26 hectare grote landgoed Kogelhof maakt deel uit 
van een groter programma dat is geïnitieerd door de 
overheid en gericht is op het verbinden van regionale 
ecologische hoofdstructuren door het hele land. In 
2006 kocht de huidige eigenaar het landgoed Kogelhof 
op het eiland Noord-Beveland, dat de bestemming 
landbouwgrond had. Het terrein vormde een beschermde 
habitat voor vele dieren en plantensoorten en was een 
belangrijke toeristische trekpleister in het gebied, en was 
opengesteld voor het publiek. Toestemming om een huis 
op het land op te bouwen werd gegeven op voorwaarde 
dat er ook iets aan de natuur werd teruggegeven. Op het 
terrein zijn daartoe 71 duizend bomen geplant waardoor 
de villa in de toekomst volledig zal zijn opgenomen door 
de bossen. Ook werd een enorme, rechthoekige vijver 
uitgegraven, waarvoor ruim 70.000 kubieke meter grond 
werd verwijderd. 
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Contrast 

In het ondergrondse deel van de villa bevinden zich 
de garage (voor 6 auto’s en een tractor), een berging, 
een doucheruimte, toilet en een ruim kantoor dat over 
de waterspiegel van het uitgegraven meer uitkijkt. In 
het bovengrondse, zwevende deel wordt gewoond. 
De plattegrond is volledig open gehouden met aan de 
langszijden slechts enkele subtiele ruimteafscheidingen 
van plafondhoge glazen deuren. De verdieping bevat losse 
volumes voor de badkamer, keuken, slaapvertrekken en 
een multifunctionele ruimte. De patio is aan weerszijden 
voorzien van schuifpuien, waardoor zowel de woonkamer 
als de badkamer aan de patio gekoppeld zijn. Over de hele 
verdieping is een witte epoxyvloer aangebracht en het 
meubilair bestaat uit design klassiekers van Le Corbusier. 
De volledig glazen gevel biedt aan alle kanten vrij uitzicht 
over de omgeving. 
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Zelfvoorzienend

Een van de uitgangspunten bij het ontwerpen van deze villa 
was om luxe te vertalen in het geluk van onafhankelijkheid. 
Zelf energie opwekken, water verwarmen, afval recyclen. 
Je niet afhankelijk te voelen van de grillen van de 
energie- en leveringsbedrijven. Daarom is Villa Kogelhof 
energieneutraal. De gevel draagt hier onder andere aan 
bij. De gevel is ontworpen als klimaatgevel, opgebouwd uit 
blank isolatieglas met aan de binnenzijde op 18 cm afstand 
zonwerend doek. Wanneer het doek is neergelaten, vormt 
zich tussen glas en doek een luchtspouw, waar de warme 
lucht uit afgezogen wordt middels een centraal geregeld 
ventilatiesysteem. Het huis wordt verwarmd middels een 
CV in combinatie met een luchtwaterwarmtepomp.   Dit 
wordt nog aangevuld met een biomassapelletkachel, 
waarbij hout wordt gestookt dat uit het eigen bos wordt 
gewonnen. De elektriciteit voor de villa wordt opgewekt 
door de PV-cellen die op het dak staan en straks door de 
eigen windmolen. Een vergunningstraject daarvoor loopt 
momenteel.
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Doorsneden
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