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HofmanDujardin Villa Tonden 

Het vakantiehuis Villa Tonden is ontworpen om te ontsnappen aan de drukte van de stad. 

HofmanDujardin paste het huis nauwkeurig in op een open plek in het bos gaf het een 

karakteristieke vorm. Zowel de constructie als de gevel zijn van hout. Het beschikt over alle 

voorzieningen voor een ontspannen tijd met familie en vrienden en biedt prachtige uitzichten op 

de natuur.  

 

Villa Tonden is opgebouwd uit drie geschakelde volumes met een zadeldak. De vorm die zo 

ontstaat verzacht de aanwezigheid in het landschap en creëert verschillende plekken rond het 

huis. De gevels omsluiten terrassen die uitkijken over de weide en het bos. Tegelijk resulteren de 

volumes in unieke binnenruimten met elk hun eigen kwaliteiten. Door het gebruik van 

schuifdeuren kunnen alle ruimten samensmelten om de onderlinge verbinding te versterken. 

 

Unieke ruimten 

De entreehal wordt gekenmerkt door een groot raam om in te zitten en is direct verbonden met 

de woonkamer. Deze grote leefruimte heeft ramen aan drie zijden waardoor er gedurende de 

hele dag zonlicht binnenvalt. Twee grote glazen schuifpuien openen de ruimte naar het ochtend- 

en avondterras en vervagen de grenzen tussen binnen en buiten. Door de houten constructie 

zichtbaar te maken wordt de hoogte van de woonkamer extra benadrukt. De ruimte vormt het 

hart van het vakantiehuis en nodigt uit tot uitgebreide familiediners en warme avonden bij de 

haard. 

 

De master bedroom beschikt over een eigen badkamer en een groot panoramaraam. De 

kinderslaapkamer is uitgerust met vier ingebouwde bedsteden. Deze bieden een geborgen plek 

om je veilig te voelen in de natuurlijke omgeving. Ook hier biedt een raam prachtig uitzicht op het 

bos, waardoor de kinderen vanuit hun bed naar de vogels en herten kunnen kijken. Naast de 

slaapkamers op de begane grond liggen er twee gastenkamers in de nok die beschikken over 

een dakraam dat zicht biedt op de boomtoppen en sterren. Zo heeft elke ruimte zijn eigen relatie 

met de natuur. 
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Projectgegevens 

Project Villa Tonden 
Opdrachtgever Particulier 
Locatie Tonden, Nederland 
Oppervlakte 150m² 
Periode 2017-2019  
Architect HofmanDujardin 
Interieurontwerp HofmanDujardin 
Adviseur constructie BreedID 
Adviseur installaties Bureau 1232 
Adviseur verlichting ERCO 
Aannemer Aannemersbedrijf Kormelink 
Vast meubilair Imetis Maatwerk Interieur 
Fotografie Matthijs van Roon 

 

Over HofmanDujardin 

HofmanDujardin is in 1999 opgericht door Barbara Dujardin en Michiel Hofman. Het 

internationale team architecten, interieurarchitecten en ontwerpers werkt aan een diversiteit aan 

architectuur- renovatie- en interieurprojecten en producten. De ontwerpfilosofie Shaping 

Intuition® is leidend in al het werk: een persoonlijke benadering van architectuur die focust op 

het welzijn van de mens in zijn omgeving. Bezoek HofmanDujardin.nl voor meer informatie. 

 

Contact 

Neem voor meer informatie gerust contact op: 

+31 (0)20 528 64 20 

press@hofmandujardin.nl 

 

Gebruik beelden 

Indien voorzien van credits kunnen beelden kunnen kostenloos worden gebruikt in relatie tot dit 

persbericht. Lees hiervoor voorafgaand aan publicatie de ‘Voorwaarden fotografie’. 
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