Architect: Ter Braak Architecten

Buro Go | Modern, weelderig landhuis in het bos
In de omgeving van Bilthoven ligt een luxe landhuis. De zorgvuldig gekozen maatvoering, de consequente
toepassing van kleuren en zorgvuldige materiaalkeuzes laten zien dat deze villa met veel aandacht is
gebouwd. Julita Eysink-Reuder is eigenaar van Buro Go voor interieur, begeleiding en advies bij bouw
en verbouwing. Samen met architect Michel ter Braak van Ter Braak Architecten stond ze aan de wieg
van het ontwerp en het interieurdesign.
Julita Eysink-Reuder | Eigenaar

Leefkeuken | hart van het huis

Het hoge plafond van drie meter zorgt daarbij voor nog meer ruimte. Op de vloer

Het ontwerp van het huis begint eigenlijk bij de leefkeuken. De

liggen tegels van antraciet hardsteen. Hoe meer deze vloer gaat leven, hoe mooi-

keuken wordt aan alle kanten omgeven door de tuin. De veranda

er hij wordt.” Veel accenten en meubels in de keuken zijn uitgevoerd in stijlvol

benadrukt de horizontale lijn van het landhuis waardoor keuken

matzwart zoals de oven, de muur met ingebouwde tv en gashaard en een

en veranda een logisch onderdeel van het geheel vormen. Dit

wandmeubel met ingebouwde keukenapparatuur. De kleur zwart wordt verzacht

wordt versterkt doordat de openingen van de veranda dezelfde

door het veelvuldig gebruik van eikenhout en wit. Boven het kookeiland met

afmetingen hebben als de ramen van de keuken. Julita: “Een

HI-MACS-aanrechtblad hangen twee markante lampen van Kreon. De filosofie

van de dingen die ik bij het interieurontwerp belangrijk vindt, is

van dit Belgisch topmerk wordt door deze lampen treffend vertaald: ‘Schoonheid

symmetrie en zichtlijnen. De ingang van de keuken ligt recht

bestaat uit het weghalen van detail niet uit het toevoegen ervan’. Ook de inbouw-

tegenover het raam aan de tuinzijde. Die symmetrie zorgt voor

spotjes zijn van hetzelfde merk. Julita: “Door mijn werkervaring bij Philips weet ik

openheid. Door de vele ramen en de glazen deuren ontstaan er

veel van verlichting, toch laat ik altijd een professioneel lichtplan opmaken. Goed

zichtlijnen en mooie verbindingen tussen de kamers onderling.

licht is heel bepalend voor de sfeer.”

Buro Go

Volledige realisatie & leverancier keuken: RhijnArt Keukens
Materiaal keukenblad: HI-MACS (Via Baars & Bloemhoff)
Keukenapparatuur: Gaggenau
Kokendwaterkaan: Quooker Nederland B.V.

Buro Go

Keukenontwerp: Buro Go

Buro Go
Buro Go ontzorgt bij verbouw, inspireert in interieurstyling en adviseert bij het realiseren van woonwensen. Bij nieuwbouw, bestaande woningen
maar ook bij het verkoopgereed maken van een woning. Alleen advies nodig of een ontwerp? Of is ook de begeleiding van een verbouwing,
het voeren van werkbesprekingen en het bewaken van het budget gewenst? Julita Eysink-Reuder is eigenaar van Buro Go. Julita: “Het traject
begint bij een ontwerp. Bij een logische indeling, de juiste looproutes en optimale zichtlijnen. Hierna volgen de keuzes in materiaal en
uitvoering. Ik ben een ongelooflijke perfectionist die door gaat totdat het resultaat voldoet aan alle verwachtingen.”

www.burogo.nl

Gordijnen: Sanbury’s Home Furnishing

Buro Go

Interieurontwerp: Buro Go
Stofferingen: Sanbury’s Home Furnishing

Woonkamer | leefbaar
De mooie zichtlijnen komen ook in de woonkamer terug. Door de vele ramen is
de verbinding tussen binnen en buiten nergens ver weg. Deuren en ramen zijn
ook hier symmetrisch ten opzichte van elkaar geplaatst. Net als de tv en
gashaard die in spiegelbeeld in dezelfde muur zijn verwerkt als in de keuken. Het
zorgt voor herkenning en rust. Saillant detail is de matzwarte kleur van de zijkant
van het thermopane glas in de zwarte raamkozijnen. Normaal is dat van aluminium.
Het laat zien met hoeveel precisie en perfectie de inrichting is aangepakt. Julita:
“Het grote geheel wordt bepaald door details. Dus daar let ik op. Alle meubels
en kasten zijn op maat gemaakt en ook de boxen van de geluidsinstallatie zijn
hierin weggewerkt.” Ook in deze ruimte is het kleurenpalet matzwart, wit en hout
toegepast aangevuld met natuurlijk materialen en zachte stoffen. Op de vloer ligt
een parket van brede eikenhouten planken. De hoge plinten in de woning geven het
geheel de allure van een jarendertigwoning. Aan de buitenkant van de woonkamer
tegen het raam bevindt zich een uitsparing met rooster zodat er ook daglicht
Stalen deuren en wijnkast: HDM Metaaldesign

binnenkomt in het souterrain. Julita: “De woonkamer mocht niet te groot zijn.
Het moet vooral gezellig en leefbaar zijn. Dat is zeker gelukt.”
Buro Go

Façade louvers: Sunshield B.V.

“Als je onder de douche staat, kijk
je uit op het bos en het zwembad”
Gastenkamer en masterbedroom | gedurfd comfortabel
In de gastenkamer staat een boxspring met een prachtig uitzicht
op de tuin. Het grote raam is voorzien van houten shutters. De
kamer is vijf meter hoog waarbij de draagbalken zichtbaar zijn
gehouden tot in de nok. Gasten zullen zich zeker welkom voelen.
Stalen deuren en wijnkast: HDM Metaaldesign

Ook hier zijn de kasten mooi weggewerkt in de schuine wanden
en bieden een zee aan opbergruimte. Het veelvuldig combineren
van modern met klassieke elementen zoals een antieke boekenkist
en dressoir, piano of stoel zou je eclectisch stylen kunnen
noemen. Hoe je het ook noemt, het maakt het geheel vooral
persoonlijk en smaakvol. Tegenover de gastenkamer bevindt
zich de masterbedroom. Deze kamer is net zo indrukwekkend
en koninklijk hoog. Het immens grote raam heeft, net als in de
aangrenzende badkamer elektrisch bedienbare zwarte shutters.
Glazen deuren bieden toegang tot de doucheruimte. Julita: “Als
je onder de douche staat, kijk je uit op het bos en het zwembad.
Er komt enorm veel daglicht binnen maar door de shutters
heb je toch een gevoel van privacy. Van buitenaf ben je niet
zichtbaar maar binnen kun je ongestoord genieten van de

Thuisbioscoop: CinemaDream

Buro Go

natuur. Gedurfd ontwerp. Zeker. Maar het geeft wel een ultiem
gevoel van vrijheid.”

Landhuis | complex en consequent
Michel: “De opgave was het ontwerpen en bouwen van een
modern landhuis. Die wens heb ik vormgegeven met complexe
rieten daken die ingenieus in elkaar grijpen. Hierdoor ontstaat
een interessant beeld, waarbij de lage dakvoet zorgt voor een
landelijk gevoel. Daarnaast heeft dit landhuis een samengestelde vorm die terugkomt in de zwarte voor- en achterbouw tegen
het hoofdgebouw. Hier wordt de dakconstructie nog ingewikkelder en het benadrukt tegelijkertijd op subtiele wijze de fijnheid
van schaal waarnaar je als architect zoekt. Het moderne element

Façade louvers: Sunshield B.V.

zit in de consequente toepassing van hout, de kleur wit en de
toepassingen van zwarte elementen zoals de voordeur, kozijnen
en de hoge bakstenen plint.” Het landhuis bestaat in het totaal
uit een garage, woonkamer, leefkeuken en werkkamer op de
begane grond. Het souterrain huisvest een homecinema met
bar en is voorzien van een high-end wijnopslag. Op de eerste
verdieping zijn vier slaapkamers en twee badkamers gerealiseerd. In de tuin ligt een (overdekt) zwembad aangrenzend aan
een tuinhuis met stoere buitenkeuken. De laatste innovaties op
het gebied van duurzaamheid, energieverbruik en domotica zijn
overal in dit landhuis toegepast.

Terrasverwarming: HEATSTRIP
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Interieurontwerp
Buro Go, Bilthoven
www.burogo.nl

Materiaal keukenblad
HI-MACS (Via Baars & Bloemhoff), Utrecht
www.baars-bloemhoff.nl

Thuisbioscoop – volledige realisatie Kunst
CinemaDream, Buren
Cobra Art, Veenendaal
www.cinemadream.nl
www.cobraart.nl

Architect
Ter Braak Architecten, Utrecht
www.terbraakarchitecten.nl

Keukenapparatuur
Gaggenau, Hoofddorp
www.gaggenau.com
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Heatstrip, Haaksbergen
www.heatstrip.eu

Façade louvers
Sunshield B.V., Raamsdonksveer
www.sunshield.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk
www.quooker.nl

Houten vloer
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