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Keeris Architecten | Sfeervol wonen in 
landelijke villa met moderne uitstraling 
Al veertig jaar is Keeris Architecten een begrip in Eersel en omstreken. Een hecht familie-
bedrijf waar functionaliteit, esthetiek en kwaliteit elkaar weten te vinden. In deze editie van 
The Art of Living presenteren we een bijzonder project, de nieuwbouwwoning van architect 
Pieter Keeris en zijn vrouw Maartje Keeris - van Gerven. Keeris Architecten tekende voor 
het vakgebied Architectuur en Van Gerven BouwConstructies berekende en tekende de 
constructieve invulling.  De gedeelde passie voor bouwen is samengebracht in het ontwerp 
en de realisatie van een sfeervolle villa met modern-landelijk karakter.

Exterieur | Perfecte combinatie van landelijk en modern
De schitterende villa bestaat uit drie woonlagen: een begane grond waar alle 
leefruimtes zijn gesitueerd, een eerste verdieping voor onder andere de master 
bedroom en een enorm souterrain voor de kinderkamers. Maartje: “We moesten 
met het ontwerp van de woning aan verschillende eisen voldoen, waaronder 
een bepaalde hoogte. Om toch voldoende woonruimte te creëren, hebben we 
de woning vrijwel volledig onderkelderd. Door een sterke constructie, in feite 
een omgekeerde koekoek, hebben we ervoor gezorgd dat er ook in deze 
woonlaag voldoende licht de ruimtes bereikt. Hierdoor heb je niet het idee dat 
je je in een kelder bevindt.” Het huis is opgebouwd uit een staalconstructie 
waarbij de vides zorgen voor een mooie constructieve uitdaging. De combinatie 
met grote raampartijen en een strak lijnenspel levert een gevoel van ruimtelijkheid 

op, dat zich ook in de woning vertaalt. Pieter: “Qua materialisatie 
hebben we gekozen voor een hardhouten gevelbekleding en 
leistenen dak. Hierdoor wordt het sfeervolle karakter van de 
woning versterkt. Een verticaal schoorsteenelement, uitgewerkt 
in MBI GeoStylistix langformaat steen, vormt een mooie 
blikvanger in de architectuur. Daarnaast zijn diverse gevels 
bekleed met eveneens leisteen, die een warme touch aan 
de woning toevoegen.” De gemaakte ontwerp- en materiaal-
keuzes komen samen in wat gerust een perfecte combinatie 
van moderne en landelijke architectuur genoemd mag 
worden, die binnen het straatbeeld past, maar ook veel  
eigenheid uitstraalt.
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Trap & living | Sfeervol interieur met trap als eyecatcher
Opvallend aan de woning is de ontvangsthal, die zonder deuren doorloopt in de 
leefruimtes. “De hal is onderdeel van de leefruimtes”, vertelt Pieter. “We hebben 
één looppad gemaakt dat alles met elkaar verbindt. Hierdoor is een lange zichtlijn 
ontstaan, die tevens dienstdoet als kastenwand en naar achteren toe overgaat in 
het design van de keuken.” De living is aan de voorzijde van de woning gecreëerd, 
zodat aan de straatzijde een plek van geborgenheid kon worden gecreëerd. De 
smaakvol aangeklede ruimte bevat een open, ruimtelijke opzet. Denk: hoge 
plafonds met schuine daken, een vide en grote glaspartijen. Om het zicht in de 
woning te minimaliseren, is er gekozen voor een elegante canvas raambekleding. 
De living is extra sfeervol dankzij een haard, die letterlijk extra warmte toevoegt 
aan het interieur. 

Absolute eyecatcher in de woning is de schitterende, uit Meranti hout vervaardigde 
trap. Dit object, waarvoor Maartje en Pieter zelf het ontwerp bedachten, vormt de 
verbinding tussen de drie woonlagen. Het design is opgebouwd uit lange, houten 
stijlen die de traptreden op inventieve wijze bij elkaar houden. “De trap moest 
een feestje worden”, zegt Pieter. “Het element neemt een prominente positie in. 
Het eindresultaat is precies geworden zoals we hoopten: een blikvanger die 
onze woning sfeer en functionaliteit geeft.”

“De gemaakte keuzes komen samen in 
een perfecte combinatie van moderne en 
landelijke architectuur”
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Keeris Architecten  
Keeris Architecten richt zich op het ontwerpen van functionele en kwalitatief hoogwaardige woningen, waarbij de opdrachtgever centraal staat 
in het traject.  Het bureau beschouwt het als een uitdaging aspecten als functionaliteit, duurzaamheid en ruimtelijke beleving met elkaar 
te verweven tot een architectonisch spannend en tot in de details kwalitatief hoogwaardig resultaat. Om dit doel te bereiken heeft Keeris 
Architecten een efficiënte werkwijze en een heldere organisatiestructuur, waarbij het ontwerp- en uitvoeringsproces goed op elkaar zijn 
afgestemd. U bent van harte welkom voor een kennismaking te Eersel.
www.keerisarchitecten.nl
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Leefkeuken | Aangename sfeer
De keuken bevindt zich bewust aan de achterkant van de 
villa, in een ruimte met grote raampartijen en schuine daken. 
Vanuit hier genieten Maartje en Pieter met hun drie kinderen 
van een prachtig zicht op de achtertuin. De inrichting ademt 
een heel aangename sfeer, die versterkt wordt door het 
 esign van de keuken, uitgewerkt in een houten bekleding 
met composieten werkblad. Een centraal gepositioneerde 
eettafel biedt ruimte aan het hele gezin om samen te kunnen 
genieten. “We hebben veel aandacht aan duurzaamheid 
besteed”, vertelt Pieter. We hadden nog de mogelijkheid 
voor een gasgestookte installatie, maar hebben voor een 
warmtepomp op basis van. aardwarmte gekozen. Het dak 
van het bijgebouw is voorzien van zonnepanelen en om de 
noodzakelijke hoeveelheid aan elektra te compenseren, 
hebben we geïnvesteerd in winddelen. De woning is hiermee 
in feite energieneutraal en we zijn voorbereid op de toekomst.”

Slaap- en badruimtes | Warm thuis
Op de eerste etage bevinden zich de master bedroom, een 
ruime videkamer en een prachtige badkamer. Deze laatste is 
met veel smaak gerealiseerd. Het kindergedeelte is gelegen 
in het souterrain. Naast de slaapkamers is hier een grote 
badkamer en speelkamer gesitueerd. Leuk detail: vanuit de 
slaapruimtes is er zicht op een natuurstenen wand en trap, 
die leidt naar de achtertuin. Dit detail creëert een heel prettige 
beleving, waarbij je vanuit het souterrain betrokken wordt bij 
de buitenruimte. “We hebben het traject met ontzettend veel 
plezier beleefd”, vertelt Maartje over het ontwerp- en realisatie-
proces. “Het was intensief, maar omdat we de tijd namen 
om de juiste keuzes te maken, ook ontspannend. De 
 verschillende leveranciers, veelal bekenden uit ons netwerk, 
hadden een flexibele instelling. Hierdoor konden we tussen-
tijds eventueel bijsturen, wat prettig werkte. Het is niet  alleen 
een mooi huis geworden, maar ook een warm thuis. Iedere 
keer als ik binnenkom krijg, ik de bevestiging dat we de 
juiste keuzes hebben gemaakt. Dat maakt dat dit écht ons 
 droomhuis is.”
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Landscape | Gevoel van vrijheid
De prachtige villawoning is gelegen op een ruime kavel in een 
nieuw gerealiseerde woonwijk in de Brabantse Kempen. Aan de 
voorzijde maakt het perceel onderdeel uit van een mooie laan 
met diverse villawoningen. “Wij waren zelf al bekend in deze 
wijk”, vertelt Pieter Keeris. “Samen met mijn compagnon en 
broer Willem Keeris hebben we verschillende ontwerpen in de 
wijk mogen verzorgen.” Opmerkelijk is dat dit kavel lang leeg is 
gebleven, zo vertelt de architect: “De reden hiervoor was de 
ligging met relatief veel inkijk van de belendende percelen; 
hoewel het toch om een vrij ruim perceel gaat, zagen veel 
potentiële kopers dit als een belemmering. Wijzelf hebben dit 
juist opgepakt als een mooie uitdaging, zeg maar gerust een 

Levering bestrating: Dirk van de Ven Bestratingen
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Leverancier natuurleien: Lei Import Natuursteen buitenmuur: Natuurgevelsteen

Dakraam: Fakro Constructietekening: Van Gerven Advies Voor Bouwconstructies

kavel met een praatje.” De architect en constructeur konden daarbij vertrouwen 
op ieder hun eigen expertise en ervaring, waarbij ze elkaar goed konden aanvullen 
voor de bouw van de droomwoning voor het eigen gezin. De villa is bewust in de 
lengte gepositioneerd, zodat het zicht op de tuin in de lengterichting wordt 
geaccentueerd. Hierdoor is het perceel zo perfect mogelijk benut. Daarbij zorgt 
een slim geplaatste, blinde muur ervoor dat er minimaal zicht van buitenaf in de 
woning mogelijk is. Uitgangspunten zijn licht, lucht en vrijheid richting de tuin 
en de zon.  Maartje: “Onze woning bestaat als het ware uit twee delen: het 
hoofdhuis en een bijgebouw met kantoor. Een subtiele carport met lamellen-
constructie vormt de verbinding tussen de twee gebouwen en zorgt voor privacy 
in de tuin. Door de positionering op de kavel is er achter veel ruimte overgebleven 
en hebben we een bijzonder uitzicht op de achtertuin. Hierdoor ervaren we een 
gevoel van vrijheid.”




