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Villa Meenhorst, De Wijk 
 
Villa Meenhorst is gelegen aan de rand van de nieuwbouwwijk Dunningen in De 
Wijk. Coen en Jeanet Meenhorst hebben in 2016 opdracht gegeven voor het 
ontwerpen van een vrijstaande woning voor henzelf en hun twee dochters. Een 
moderne villa met plat dak en dakterras was hun wens. Echter was vanuit het 
bestemmingsplan enkel een woning met hellend dak toegestaan. Een 
lessenaarsdak leverde eveneens een moderne uitstraling op en bood tevens een 
unieke mogelijkheid voor een inpandig dakterras. 
 
De linker zijgevel is op het zuiden gelegen, waar het lessenaarsdak op is 
georiënteerd. Door halverwege de zijgevel optisch een deel van het hoofdvolume 
naar buiten te schuiven, is op de begane grond een erker met vide ontstaan en op 
de tweede verdieping het gewenste, inpandige dakterras. Gezien de beperkte 
breedte van de kavel en de gewenste privacy zijn de zijgevels veelal gesloten 
gehouden. De openingen in de gevels richten zich zo hoofdzakelijk op het weidse 
uitzicht aan de voorzijde en de tuin aan de achterzijde van de woning. 
 
De villa wordt naast de bijzondere vorm ook gekenmerkt door een gevarieerd 
materiaalgebruik. Ook dit was een wens van de familie. Stucwerk, glas en staal in 
combinatie met natuurlijke, houten accenten geven de woning een moderne, maar 
vriendelijke uitstraling. Ook binnen zijn de contrasterende materialen verder 
doorgevoerd. De hoogwaardige gevelisolatie, zonnepanelen, vloerverwarming en 
een wtw-installatie maken ook het wonen in deze villa zeer comfortabel en 
duurzaam. 
 
Een overstek en een grote glazen pui accentueren de entree. De hal is gelegen in 
het bijgebouw waar direct de unieke vorm en hoogte van het lessenaarsdak te 
ervaren zijn. De begane grond in het hoofdgebouw heeft de uitstraling van een loft. 
Eén grote ruimte waarin wonen, koken en eten samenkomen. De keuken en de 
zwevende trap zijn gelegen in het hart van de ruimte. De grote glasvlakken in de 
erker zorgen voor fraaie zichtlijnen richting de weilanden en middels een vide 
ontstaat een verbinding met de eerste verdieping.  
 
De afwerking van de erker en de berging is een stukje maatwerk. Zowel de gevel als 
het dak van de erker zijn bekleed met houten delen. De afwatering van het dak is 
onzichtbaar achter de bekleding opgenomen. Behalve dat de uitwendige hoeken 
fraai in verstek zijn aangebracht, is het centrale kozijn onzichtbaar achter de 
gevelbekleding verwerkt. Ook de berging in het bijgebouw is bekleed met houten 
delen en alleen de scharnieren en de greep verklappen dat hier een deur achter 
schuil gaat. 
 
Op de eerste verdieping zijn vier (slaap)kamers gelegen met een centrale positie 
voor de trap en de badkamer. De overloop rondom de badkamer verbindt de 
kamers en de vide van de erker op een bijzondere manier. Een smalle, hoge 
glasstrook ter plaatse van de trap zorgt voor een spannende lichtinval van boven. 
 
Ook de tweede verdieping bestaat uit één open ruimte. Hier is een royale 
ouder(slaap)kamer met open badkamer gelegen. Opnieuw bevindt de trap zich in 
het hart van de ruimte. In het verlengde hiervan is het unieke, inpandige dakterras 
gerealiseerd. Deze levert niet alleen veel zon en privacy voor de familie, maar ook 
een bijzonder en vrij uitzicht over de paarden en ooievaars in het tegenovergelegen 
weiland. 
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Stucwerk, glas en staal in combinae met natuurlijke, houten accenten geven de woning een moderne en vriendelijke uitstraling
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Door halverwege de zijgevel opsch een deel van het hoofdvolume naar buiten te schuiven, is op de begane grond
een erker met vide ontstaan en op de tweede verdieping het gewenste, inpandige dakterras.
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Villa Meenhorst wordt naast de bijzondere vorm gekenmerkt door een gevarieerd materiaalgebruik en verfijnde details
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