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Villa Kogelhof Noord-Beveland

glazen doos
Compromisloze 

Het Landgoed Kogelhof is 25 hectare 

groot en maakt deel uit van een pro-

gramma dat is geïnitieerd door de over-

heid en gericht is op het verbinden van 

regionale ecologische hoofdstructuren 

door het hele land. In 2006 kocht de 

huidige eigenaar het landgoed Kogelhof 

Bij het ontwerpen van Villa Kogelhof was voor architect Paul de Ruiter van 

begin af aan autarkie het ambitieuze uitgangspunt. De villa diende volledig 

energieneutraal te zijn, met onder meer energieopwekking met een eigen 

windmolen. Tegelijkertijd was er ook de wens om eenvoud en abstractie te 

combineren met een spectaculaire verschijningsvorm. Het resultaat is een 

compositie, opgebouwd uit twee haaks op elkaar gestapelde volumes: het 

ene grotendeels ondergronds, het andere zwevend boven het maaiveld, een 

compromisloze glazen doos die wordt ondersteund door een stalen V-frame.

op het eiland Noord-Beveland, dat de 

bestemming landbouwgrond had. Het 

terrein vormt een beschermde habitat 

voor vele dieren- en plantensoorten 

en is een belangrijke toeristische trek-

pleister in het gebied, en is opengesteld 

voor het publiek. Toestemming om een 

huis op het land op te bouwen werd 

gegeven op voorwaarde dat er ook 

iets aan de natuur werd teruggegeven. 

Op het terrein zijn daartoe 71 duizend 

bomen geplant waardoor de villa in de 

toekomst volledig zal zijn opgenomen 

door de bossen. Ook werd een enorme, 

rechthoekige vijver uitgegraven, waar-

voor ruim 70.000 kubieke meter grond 

werd verwijderd.

Contrast

Na een kleine tien minuten rijden over 

het landgoed, bereikt men de oprit van 

Villa Kogelhof. Toegang geschiedt door 

de ondergrondse garage, terwijl een 

tweede entree op maaiveld is opgeno-

men in de constructieve glazen poot. 

In het ondergrondse deel van de villa 
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bevinden zich behalve de garage (met 

plek voor zes auto’s en een tractor), 

een berging, een doucheruimte, toilet 

en een ruim kantoor dat over de wa-

terspiegel van de vijver uitkijkt. In het 

bovengrondse, zwevende deel wordt 

gewoond. De plattegrond is volledig 

open gehouden met aan de langszijden 

slechts enkele subtiele ruimteafschei-

dingen van plafondhoge glazen deuren. 

De verdieping bevat losse volumes voor 

de badkamer, keuken, slaapvertrekken 

en een multifunctionele ruimte. 

De patio is aan weerszijden van 

schuifpuien voorzien waardoor zowel 

de woonkamer als de badkamer aan 

de patio gekoppeld zijn. Over de hele 

verdieping is een witte gietvloer aan-

gebracht, het meubilair bestaat uit 

design klassiekers van Le Corbusier en 

Eileen Grey. De volledig glazen gevel 

biedt aan alle kanten vrij uitzicht over 

de omgeving. De natuurlijke setting 

contrasteert op een fijne manier met 

de moderne uitstraling van de villa, die 

refereert aan de Deltawerken aan de 

Oosterschelde.

Zelfvoorzienend

Een van de uitgangspunten bij het ont-

werpen van deze villa was om luxe te 

vertalen in onafhankelijkheid. Zelf ener-

gie opwekken, water verwarmen, afval 

recyclen. Je niet afhankelijk voelen van 

de grillen van energiebedrijven. Daarom 

is Villa Kogelhof energieneutraal. De 

gevel draagt hier onder andere aan bij. 

Winnaar
Villa Kogelhof is winnaar van de ARC13 Architectuur 

Award. Landgoed Kogelhof ontving eerder al de FIABCI 

Prix d’Excellence Award in de categorie Sustainable De-

velopment & Residential (Low Rise). Villa Kogelhof is op-

genomen in het boek Häuser des Jahres: Die 50 besten 

einfamilienhäuser 2013. 

Glas
Gevels: zonwerend isolatieglas TG-Therm sun SKN165 

met TG-Protect extra helder veiligheidsglas (350 m2)

Entree: TG-Protect gehard gelamineerd veiligheidsglas 

(50 m2)

Interieurglas: TG-Protect opgebouwd met TG-ESG extra 

helder gehard veiligheidsglas (125 m2), deels gesatineerd

Villa Kogelhof combineert eenvoud en abstractie met een 

spectaculaire verschijningsvorm. Foto: Jeroen Musch
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Blik in het interieur met de patio 

en badkamer in het hart. De glazen 

wanden waarborgen de privacy maar 

zorgen ook voor het spectaculaire 

doorzicht. Foto: Jeroen Musch
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De gevel is ontworpen als klimaatge-

vel, opgebouwd uit blank isolatieglas 

met aan de binnenzijde op 0,18 meter 

afstand zonwerend doek. Wanneer het 

doek is neergelaten, vormt zich tussen 

glas en doek een luchtspouw, waar de 

warme lucht uit afgezogen wordt door 

een centraal geregeld ventilatiesys-

teem. 

De technische uitwerking, levering en 

plaatsing van het glas voor de gevels, 

de entree, de dakconstructie en het in-

terieur is van de hand van Si-X te Ben-

thuizen. De glasproductie is uitgevoerd 

door Thiele Glas. De glasgevel is ge-

maakt van zonwerend isolatieglas van 

Saint-Gobain TG-Therm-sun SKN165, 

opgebouwd uit 10 millimeter Planilux 

float met SKN165 coating (buiten), 

een 16 millimeter brede argon gevulde 

spouw en extra helder gelaagd floatglas 

1010.4 (binnen). De RVS -spacers 

zijn zwart uitgevoerd met verhoogde 

silicone randdichting. Technische waar-

den: isolatiewaarde (Ug) 1,1 W/m2K, 

lichttransmissie (Tl) 59 en zonnefactor 

(g) 0,33. Elk paneel is 6 vierkante 

meter, maar het grootste panoramaglas 

telt 4.725 x 2.251 millimeter, een opper-

vlak van 11 vierkante meter. De entree 

is uitgevoerd in geïsoleerde beglazing 

TG-THERM sun SKN165 gehard en ge-

lamineerd veiligheidsglas met een op-

bouw van 55.3-16 (argon gevuld)-8. De 

buitenruit is voorzien van matte PVB. In 

het interieur is extra helder veiligheids-

glas toegepast, zowel gehard, gelami-

neerd als in combinatie uitgevoerd. Het 

glas is deels gesatineerd. In de vijver 

op het dak van de garage zijn blank 

gelaagde glasstroken opgenomen met 

een opbouw van 1266.6. De stroken 

zorgen door het water heen voor dag-

licht in de garage.

Het huis wordt verwarmd door middel 

van een CV in combinatie met een lucht-

warmtepomp. Dit wordt nog aangevuld 

met een pelletkachel, waarbij hout wordt 

gestookt dat uit het eigen bos wordt 

gewonnen. De elektriciteit voor de villa 

wordt opgewekt door de PV-cellen die 

op het dak staan en straks door de eigen 

windmolen. Een vergunningstraject 

daarvoor loopt momenteel.   < 

Het uitzicht 

is nu nog 

spectaculair 

maar door de 

aanplant van 71 

duizend bomen 

zal de villa in 

de toekomst 

volledig zijn 

opgenomen 

door de bossen. 

Foto: Misha de 

Ridder

Bouwpartners
Opdrachtgever: particulier

Architect: Architectenbureau Paul de Ruiter

Aannemer: Bouwbedrijf van de Linde

Glas: Si-X te Benthuizen

Bouwperiode: 2009-2013

Het bovenste volume zweeft boven het maaiveld, een compromisloze glazen 

doos die wordt ondersteund door een stalen V-frame. Foto’s: Misha de Ridder
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