
Wiel van avontuur
Je moet maar durven. Een wereldberoemde architect 
bellen die internationaal triomfen viert met zijn 
hotels, stadions en hoofdkantoren. En dan vragen of 
hij je nieuwe huis wil ontwerpen. Wiel Arets hapte toe.
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De buitengevel 
bestaat in zijn geheel 
uit drie soorten glas: 

transparant glas, 
melkglas en glas met 

een wand ertegenaan. 
De tafel komt van GF, 

de zwarte B’kini Chair 
is een ontwerp van 

Wiel Arets voor Gutzz.
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Ook de keuken is een 
ontwerp van Wiel 
Arets. Het blad is van 
Corian, de apparatuur 
komt van Miele, de 
buislampen erboven 
zijn van Uni-Q. 
rechterpagina Achter 
het nieuwe huis ligt de 
formele tuin, waarin 
twee witte pauwen 
rondscharrelen, de 
huisdieren van de 
bewoners. Jacaranda-
bomen geven  
’s zomers schaduw. 
De poefs zijn van  
VG New Trend. 

De tuin trekt bezoekers uit 
de hele wereld. En een enkele 

nieuwsgierige pauw
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Jo Willems en Jan van Opstal de-
den het gewoon: ze pakten de te-
lefoon en draaiden het nummer 
van hun favoriete architect. 
Maar daar ging wel wat tijd over-
heen. ‘Van het werk van Wiel 
Arets zijn we beiden fan. Maar 

eerlijk gezegd dachten we dat hij alleen geïn-
teresseerd zou zijn in grote projecten. Van-
daar dat we aanvankelijk geen contact met 
hem hebben opgenomen. We hebben eerst 
andere architecten gevraagd. Maar de een 
wilde een huis met kamertjes bouwen, ter-
wijl we expliciet hadden gezegd dat we van 
zo’n hokkerige indeling af wilden. En met de 
volgende wilde het ook al niet lukken.’

Exit beide architecten dus. ‘We kwamen 
in contact met Marlies en Jo Eyck, die op 
Kasteel Wijlre wonen. Voor hun kunstverza-
meling hadden zij Wiel Arets een tuinpavil-
joen laten ontwerpen, het Hedge House. Zij 
zeiden dat we gewoon eens met hem moes-
ten gaan praten. We twijfelden, maar 
hebben toch de stoute schoenen aangetrok-
ken. Hij kwam langs, keek een beetje rond 
en toen wij hem vroegen hoe hij erover 
dacht, antwoordde hij: ‘Als ik ermee kan 
scoren, wil ik het wel doen.’ Dat kon, want 
wij wilden ons niet met het ontwerp bemoei-
en. Onze enige eisen waren dat we geen 
kleine kamertjes wilden en dat er twee  
etages moesten komen die als lofts zouden 
aanvoelen. Verder wilden we geen traditio-
nele bouwmaterialen en moest het huis een  
theatraal aspect krijgen. Vooral dat laatste 
vond hij leuk.’

Beiden komen uit de theaterwereld. Jan 
van Opstal is choreograaf, vroeger was hij 
danser. Jo Willems is docent drama en pre-
senteert tuinprogramma’s op de regionale 
televisie. Inmiddels runnen ze daarnaast  
samen een bureau voor tuinarchitectuur. » 

De zwevende trap is 
een markant detail in 
de ruimte. De laatste 

drie treden zijn bij 
feestjes populaire 

zitplekken. onder 
Heeron, een grote 
Zwitserse sennen-
hond, drinkt graag  

uit de rechthoekige 
vijver. linkerpagina 

Vierhonderd meter 
parachutestof ging op 

aan de gordijnen. Op 
tafel een deel van de 

porseleincollectie van 
de bewoners, 

twee verwoede 
verzamelaars. 
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De eettafel vormt  
een geheel met het 
kookeiland. In het  
kastenblok achter de 
trap is apparatuur 
verwerkt. De ronde 
wandlampen van 
Alessi, onder meer  
op de pilaar rechts, 
horen bij het huis.  
Een stijlkenmerk van 
Arets: de architect 
past ze toe in al zijn 
gebouwen, altijd op 
dezelfde hoogte.
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Een hangende trap, een 
enorm eet-kookeiland: 
de keuken is één groot 

visueel spektakel



Net als de begane 
grond is de etage één 
grote ruimte, op de 
‘aan het huis gehan-
gen’ badkamer na. 
Hier wordt geslapen, 
gebaad en televisie 
gekeken. Dat laatste 
kan op de chaises 
longues van Montèl. 



links De balustrade 
van de trap gaat 

naadloos over in een 
kast, waarin de 

kleding wordt 
opgeborgen en 

waaraan de televisie 
hangt. rechts De 

glasverzameling op 
de trapkast is een 

erfenis van de moeder 
van Jan van Opstal, 

die antiek en curiosa 
verzamelde. 

‘Dat bureau is ontstaan door onze eigen 
tuin. Vijfentwintig jaar geleden kochten we 
het huis hiernaast. Erbij lag een braaklig-
gend stuk grond, tweeduizend vierkante 
meter. Niet gehinderd door enige kennis  
van zaken zijn we een tuin gaan aanleggen. 
Toen die af was, hebben we vaak verlangend 
over de schutting naar het perceel van de 
buren gekeken. Tien jaar geleden kwam dat 
te koop en hapten we toe. Puur vanwege de 
tuin van 22 bij 60 meter. We wilden die 
grond erbij hebben. Er stond een huis op dat 
was verhuurd. Achter dat huis hebben we 
een schutting geplaatst, en de rest van het 
perceel hebben we bij dat van ons getrokken. 
De tuinen zijn wel verschillend gebleven. Bij 
ons huis ligt een romantische tuin, de nieu-
we hebben we minimalistisch gemaakt.’

Weg budget
Toen de huurders van het bijgekochte buur-
huis zes jaar geleden vertrokken, vroeg het 
paar zich hevig af wat ze ermee moesten 
doen. ‘Het verkeerde in niet al te goede 
staat, restauratie zou duur zijn uitgepakt. 
We hadden het kunnen verkopen. Of slopen, 
en dan overal tuin van maken. Maar we 
raakten steeds enthousiaster over het idee 
een nieuw huis voor onszelf te bouwen.’

Toen het contact met Wiel Arets eenmaal 
was gelegd, ging het snel. ‘Hij schetste al 
pratende en wat we zagen, vonden we snel 
goed. Bij de uitvoering hebben we wel wat 
problemen gehad, wat leidde tot een giganti-
sche budgetoverschrijding. De kosten waren 
buitensporig voor een huis van 250 vierkante 
meter, ruim het dubbele van wat gebruike-

lijk is. Het is unieke bouw, waarin geen de-
tail standaard is. Veel moest tijdens het werk 
worden uitgedokterd, er moest veel worden 
overlegd en ook de gemeente kwam met 
aanvullende bepalingen. Zo’n complex pro-
ces kost geld, dat wisten we. Maar dat het  
zo veel zou zijn, hadden we niet ingeschat. 

Tijdens het bouwproces moet je echt sta-
len zenuwen hebben en een ruggengraat  
van beton. Drie keer hebben we gedacht dat 
we failliet gingen. Gelukkig hadden we een 
goede bouwbegeleider, door wie het steeds 
weer goed kwam. En zijn we door verschil-
lende bouwpartijen geholpen, zoals de ar-
chitect die niet tot het uiterste is gegaan in 
zijn honorariumberekening. Uiteindelijk zijn 
we heel blij met het huis. Het dwingt je tot 
een bepaalde discipline. Het verdraagt niet 
veel, en ik vind dat heel prettig.’

Geen verplichte nummers
Het interieur werd bewust eenvoudig  
gehouden. ‘We hadden geen zin in de  
Barcelona Chair en al die andere verplichte 
nummers om te voldoen aan het tijdschrif-
tenplaatje.’ Verder is het interieur vooral het 
huis zelf, met zijn vloeren van gevlinderd 
beton en plafonds en kolommen van giet-
beton. Opvallendste element is de trap die 
Wiel Arets ontwierp. Die lijkt te zweven  
in de ruimte. Bijzonder zijn ook de laatste 
treden: drie grote witte blokken op de 
grond. 

Ook de keuken, eveneens ontworpen 
door Arets, is een in het oog springend  
decorstuk. ‘We wilden veel werkruimte en 
een vaste tafel. Er is nog wel wat discussie 

geweest over de indeling. Wiel had alle ap-
paratuur in het blok gepland, waardoor de 
oven onhandig laag zou komen en we weinig 
bergruimte zouden hebben. Nu zit de appa-
ratuur in een aparte kast.’ De buitengevel 
bestaat in zijn geheel uit glas. In drie soor-
ten: transparant glas, melkglas en glas met 
een wand ertegenaan. ‘Lijkt een heidens 
karwei om schoon te houden, maar dat valt 
erg mee. Vier keer per jaar komen er twee 
glazenwassers een halve dag. Ze werken met 
osmosewater. Dat is zo schoon dat er geen 
zeepresten achterblijven, waardoor het glas 
ook minder snel vuil wordt.’

De bovenetage is net als beneden één 
grote ruimte, ononderbroken door muren 
en deuren. Op één uitzondering na: de bad-
kamer. ‘Het bad in de open ruimte, oké. 
Maar douchen in alle openheid ging ons te 
ver. Vandaar dat Wiel een badkamer aan 
het huis heeft gehangen. Dat is dus een 
aparte ruimte geworden, met een deur.  
Verder is alles open: ons bed staat in de ene 
hoek, het logeerbed in de andere en ertus-
sen staat een kastenblok waarin ook de tv  
is verwerkt.’ » 

Minpuntje: de 
kosten waren 
buitensporig voor 
een huis van 250 m2
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Het zicht op de tuinen is boven zo moge-
lijk nog indrukwekkender dan beneden. Al 
het glas levert qua privacy overigens weinig 
problemen op: er hangt vierhonderd meter 
aan parachutestof klaar om voor de vensters 
te schuiven. 

Of de architect inderdaad met het huis 
heeft kunnen scoren? ‘Ik denk het wel, Wiel 
komt geregeld langs met opdrachtgevers om 
ons huis te laten zien.’

En wat vindt de architect?
Wiel Arets: ‘Jan en Jo benaderden mij bijna 
schichtig. Ze vertelden dat ze al een tijd 
rondliepen met het idee mij te vragen, maar 
niet durfden. Jammer. Mensen zijn vaak 
bang naar een gerenommeerde architect  
te stappen en gaan dan maar naar hun 
neefje dat zo leuk kan tekenen. Maar als je 
een hartprobleem hebt, ga je ook naar een 
specialist. En het liefst de beste.’ 

‘Er volgde een leuke ontmoeting. We 
spraken twee uur, vruchtbaar en open. Ze 
zeiden dat ze een beperkt budget hadden. Ik 
stelde voor niet te kijken naar wat niet kon, 
maar naar wat wél mogelijk was. Alleen al 
het feit dat het hier om een huishouden van 
twee samenwonende mannen gaat, leidde 
tot een interessant gesprek. Er wordt nog 
veel gebouwd voor het stereotiepe beeld van 
man, vrouw, kinderen en een hond. Terwijl 
die vorm steeds minder voorkomt. De eerste 
vraag die ik stelde: hoe maak je een slaapka-
mer voor twee mannen? Dat leidde ertoe dat 
we boven één grote slaapkamer bedachten, 
met een loungehoek. Omdat we tot de con-
clusie kwamen dat je de soms benodigde  

privacy prima met gordijnen kunt realiseren. 
Een huis verandert elk moment van de dag: 
soms wil je privacy, soms wil je alles 
opengooien.

De meeste mensen denken in conventies: 
onze buren hebben drie slaapkamers, dan 
doen wij dat ook. Maar het gaat erom dat je 
nadenkt hoe je echt wilt wonen. Het grote 
succes van de iPhone komt door het feit  
dat Apple niet heeft voortgeborduurd op de 
telefoons die er al waren, maar zich heeft  
afgevraagd wat de ideale telefoon allemaal 
kan. Architectuur moet ervoor zorgen dat je 
prettig woont of werkt. In mijn eigen huis 
heb ik nog dagelijks een vakantiegevoel.  
Architectuur moet niet modieus zijn, want 
mode is vergankelijk. Dit huis is geslaagd 
omdat het informeel is, je voelt je er meteen 
thuis. Het is een huis dat feestviert.’ 

www.wielaretsarchitects.nl 

‘ Een huis 
verandert elke 
dag: soms wil  
je privacy,  
soms wil je alles 
opengooien’

Bezoektuin
Een groene oase vol verrassingen, 
dat is de Heerenhof. Ieder seizoen 
trekt de 3.000 vierkante meter 
grote tuin van Jo Willems en Jan van 
Opstal liefhebbers uit de hele 
wereld. Direct achter het Wiel 
Arets-huis ligt een formele tuin, 
waarvoor de eigenaren zich lieten 
inspireren door het Toscaanse 
landschap. Vanuit het huis stappen 
zij direct op de grasmat, die in het 
voorjaar verandert in een kleur-
explosie van voorjaarsbloemen. 
Groene hagen delen de tuin in. 
Centraal ligt de dippool en in het 
verlengde daarvan de vijver. Achter 
het oude huis, inmiddels in gebruik 
als Bed & Breakfast, ligt de roman- 
tische tuin. Deze is 125 meter diep 
en bestaat uit een opeenvolging 
van verschillende tuinen. Meteen 
achter het huis ligt de terrastuin, 
met buxus, waterpartijen en 
trappen. Dan volgen een rondeel 
van platanen en rozenbogen, een 
vijver en de Groene Kamer, die 
wordt omgeven door lindebomen 
en buxusbollen. Helemaal achterin 
ligt het Groentheater, waar al eens 
de Midzomernachtsdroom van 
Shakespeare is opgevoerd. De tuin 
besluit met de Bed & Garden: een 
huurhuisje in cottagestijl

De Heerenhof, Veldstraat 12a, 
Maastricht (043) 408 48 00,  
www.heerenhof.nl. 
Open: 21 + 22 april, 26 + 27 mei  
en alle weekends in juni. 

links De kranen 
ontwierp Arets voor 
Alessi. midden Ook het 
sanitair uit de Dot-lijn 
van Alessi is ontworpen 
door de architect. 
onder Bewoners Jan  
van Opstal (links)  
en Jo Willems met  
hond Heeron. 
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Vanuit het bad (Wiel 
Arets voor Alessi) is 

zicht op de formele en 
de romantische tuin. 

Het klassieke stoeltje 
is een erfstuk.


