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Klassiek en modern vullen 
elkaar aan in de badkamer 

van Intertop, met jacuzzi en 
rustig ogend mozaïek

In het hele huis is voor 
de vloer Braziliaanse 
leisteen gebruikt

Dankzij het vele glas neemt de 
overkapping van de ruime 

veranda nauwelijks licht weg 

In de dubbele wijn-
koeler bevindt zich een 
ruime keus aan rood en 
wit, altijd op temperatuur 

Kunstschilder en huis-
vriend Hendrik Nys 
beschilderde de paspop
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wie Hans Buis, ondernemer in keukens en badkamers, en Hanneke Hoetmer, gedragsspecialist wAT minimalis-
tische villa wAAR Bemmel, bij Nijmegen OPPeRVLAKTe villa 1000 m2, grond 1100 m2 BOUwJAAR 2008-2009

De villa van Hans Buis 
en Hanneke Hoetmer

De tunnelhaard 
heeft aan beide zijden 
glas, zodat deze aan  
twee kanten warmte 
verspreidt en je er  
doorheen kunt kijken

Buis en Hoetmer hadden 
het meubilair al voor-
dat ze in dit huis gingen 
samenwonen. De meubels 
in deze zithoek zijn van 
haar, die in de hoek bij de 
televisie van hem
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De sauna 
is zowel 
Fins als 
infrarood 

qasteel 

Buiten zitten kan, behalve 
in de tuin, ook op een van 
de drie dakterrassen

In Buis’ kantoor op de 
eerste verdieping kunnen 

klanten materialen en 
kleuren uitzoeken

open, met niet al te veel muren en veel glas.’ De opdracht aan de archi-
tecten luidde: ‘We willen ons in elke ruimte behaaglijk voelen, of het 
nu in de woonkamer, in de wc of buiten is’. Buis: ‘Ik had een boven-
aanzicht getekend van hoe ik het wilde hebben. Daar waren de archi-
tecten helemaal niet blij mee. Ze vonden het veel te symmetrisch, dus 
hebben ze het wat aangepast. We zijn erg tevreden met het resultaat. 
Aan alles is gedacht. Zo zijn de deurkozijnen in de muur verzonken, 
zodat elke ruimte heel strak oogt.’

VeRANDA Hoetmer werkt in het onderwijs als gedragsspecialist. Ze 
begeleidt leerlingen met bijvoorbeeld autisme, concentratie- of gedrags-
problemen. Als ze thuis is, zit ze het liefst aan de eettafel of – als het 
weer het toelaat – op de veranda. ‘Als het enigszins kan, eten we bui-
ten’, vertelt Buis. ‘Wanneer we in de tuin zitten, hebben we vaak het 
gevoel dat we op vakantie zijn.’

SHOwROOM Buiten staat een keuken van Boretti, maar ook binnen is 
het wat dat betre�  goed toeven. Dankzij het kookeiland staat degene 
die kookt niet met de rug naar de woonkamer toe. Buis hee�  er ver-
stand van: sinds ruim twintig jaar hee�  hij een bedrijf in keukens en 
badkamers. En aangezien hij zijn eenmanszaak Hans Buis Keukens 
vanuit huis runt, dient het huis ook als showroom. Boven, naast de 
slaapkamer en badkamer van Hoetmers zoon Joep, bevindt zich nóg 
een keuken, in Buis’ kantoor. De badkamer naast de master bedroom 
op de begane grond – uiteraard ook een eigen ontwerp – is voorzien 
van een jacuzzi, een sauna en een stoomcabine. 

HAARD De brede open gashaard in de woonkamer is een zogeheten 
tunnelhaard, gemaakt door Vincent Tüss. Deze haard hee�  glas aan 
twee zijden, zodat je er doorheen kunt kijken. ‘De open haard breekt 
de ruimte, maar verbindt de twee delen van de woonkamer toch met 
elkaar’, zegt Hoetmer. ‘Hoewel het een bijzondere haard is, hebben we 
hem geen opvallende kleur gegeven, maar juist wit laten maken.’ De 
haard is vooral voor de sfeer, want het hele huis wordt verwarmd door 
een vloerverwarmingssysteem dat in verbinding staat met drie aard-
warmteputten van 120 meter diep in de voortuin, waaruit water van 
veertien graden Celsius omhoog wordt gepompt. ‘s Winters zorgt dit 
voor warmte, ‘s zomers juist voor koel water. Ideaal, vindt Buis. ‘We 
hebben het hele jaar door de perfecte temperatuur.’

ans Buis (63) en Hanneke Hoetmer (50) 
hadden al een ontwerp voor een huis 
in hun hoofd toen ze de jonge Amster-
damse architecten Bob Ronday en 
Maxim Winkelaar benaderden: een wit 
blok met veel glas. ‘Ik was geïnspireerd 

door een huis in Oosterbeek, een dorp hier in de 
buurt. Dat was ook een wit blok; ik vond het zo’n 
geweldig huis’, vertelt Buis.

STRAK Hoetmer: ‘We zijn langs veel vergelijkbare 
woningen gereden om ideeën op te doen. Toen 
wisten we meteen ook wat we níet wilden. Veel 
moderne woningen hebben zowel een plat als een 
schuin dak, verschillende ramen, diverse steensoor-
ten en kleuren. Wij wilden het écht strak. En alles 
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