
Succesvolle totaalvisie voor de luxe villa-
bewoner
Gouda, een prachtige stad aan de Hollandse IJssel in het groene hart van de Randstad, staat bekend om zijn heerlijke 

stroopwafels, kaarsen en Goudse kaas. Midden in het historische centrum, aan de Westhaven 65, valt een markant, 

authentiek grachtenpand op. Het blijkt het oudste stenen huis van Gouda te zijn uit de 14e eeuw. Geen toeval dat de 

studio van architect Ron van Leent in dit monumentale gebouw is gevestigd en na kennismaking met de bevlogen 

 interior- en exterior designer blijkt al snel dat authenciteit met oog voor de kleinste details zijn handelsmerk is. Het pand 

wordt nu Het Groote Huys genoemd en is inmiddels volledig gerestaureerd. Met een uitgebalanceerde mix van oude en 

moderne architectuur is het een unieke, inspirerende werkplek geworden waar de geschiedenis voelbaar is en er door 

Ron van Leent de meest creatieve ontwerpen worden getekend.

STUDIO RON VAN LEENT - NIEUWBOUW VILLA AAN DE REEUWIJKSE PLASSEN
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“Een lange weg”, zegt hij zelf, “maar de roeping om architect te worden en unieke design-
projecten te realiseren was mijn enige doel. Het mooie van mijn vak is, dat je een persoonlijke 
band opbouwt met de klant en na een langdurige samenwerking met vele partijen, er 
uiteindelijk een zichtbaar en duurzaam resultaat staat. Het ideaalplaatje dat vanuit de 
gezamenlijke visie is gecreëerd”. 

Aan de hand van pa 
Als jochie hielp Ron zijn vader al, die metselaar en tegelzetter was, op 
bouwprojecten tijdens zijn schoolperiode. Hij leerde veel van bouw-
techniek en zijn pa bracht hem ook het belang bij om goed te luisteren 
naar de, soms onderliggende, wensen van de klant. Ambitieus als hij 
was, doorliep hij na de LTS, het MBO en vervolgde zijn studiejaren op 
het HBO om succesvol te eindigen met de architectuuropleiding. 

‘‘De roeping om architect te worden en unieke 
designprojecten te realiseren was mijn enige doel’’

In de woonkamer werd een houtkachel geplaatst door Jens Haarden.
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Transformatie benadrukt leefstijl bewoners
Ron van Leent wijst op een van zijn gerealiseerde projecten. Een unieke kavel van 700 m2 
aan de Reeuwijkse plassen, waar voorheen een villa in aanbouw stond in klassieke stijl. 
Totdat de huidige eigenaren kozen voor een ontwerp voor een modern woonhuis, op 
basis van de bestaande fundering. Zij zochten de samenwerking met de Goudse architect 
om hun droomhuis te realiseren. Samen met zijn partner, die als interieurarchitect aan de 
studio is verbonden, ontwierpen en begeleidden zij zowel het in- als exterieur. Het traject 
van kennismaking tot oplevering is een intensieve interactie tussen architect en de 
 toekomstige bewoners en beslaat veelal een periode van twee jaar, waarin de juiste leveranciers 
worden aangetrokken om de metamorfose te realiseren. “Wij inspecteren wekelijks de 

bouwplaats. Het circulaire bouwen krijgt ook een steeds grotere rol, 
waarbij gebruikte materialen worden her bestemd of gerecycled. Het 
doel van de transformatie van de  woning was een logeerplek te creëren 
voor familie en vrienden uit het buitenland met het idee van een 
 vakantiehuis in strandsfeer”, verklaart Ron.  

De luxe villa bestaat nu uit een verhoogd middendeel waarin de entree, 
woonkamer en keuken zijn gesitueerd. Op de verdieping bevindt zich 
een slaapkamer met een magnifiek uitzicht op het omliggende natuur-
gebied. Het lagere deel bevat aan de ene zijde een garage met elektrisch 
bedienbare deur van cortenstaal. In het linker gedeelte bevindt zich 
een buitenwoonruimte, met daybeds en schuifpuien die geruisloos en 
compleet verdwijnen in de wanden, om het maximale buitengevoel te 
kunnen ervaren, ook tijdens koelere zomeravonden. Aan de andere 
zijde van deze relaxruimte ligt de ruime badkamer met een welness met 
inloopdouche en sauna met riant zicht op de Reeuwijkse plassen. 

De woning van 200 m2 is bewust aan de straatzijde vrij gesloten 
 gehouden om zoveel mogelijk privacy te waarborgen. Het huis opent 
zich als het ware bij binnenkomst door de grote raampartijen aan de 
plaszijde. Het vele glas zorgt voor een maximaal panorama op het 
unieke natuurgebied. De ogenschijnlijke contrasten van het zadeldak 
met rieten kap, het stucwerk, het staal en het zwarte fraké hout zijn in 
harmonie met de architectuur, het landschap en de omgeving en 
benadrukt de leefstijl van de bewoners.

‘‘Het vele glas zorgt voor een maximaal 
panorama op het unieke natuurgebied’’

Het maatwerk meubilair werd gemaakt door Jan de Jong Interieurbouw. De W-installatie is uitgevoerd door Bogro 
Snelrewaard BV uit Snelrewaard. Doordat de woning in een uniek natuurgebied ligt, hebben de bewoners zelfs vanuit bed 

een geweldig uitzicht.

De sauna met spectaculair uitzicht is van het merk KLAFS. Aan de straatzijde is de woning gesloten gehouden, om de privacy van de bewoners te 
waarborgen.
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Het dak ging eraf 
Studio Ron van Leent heeft nog een metamorfose van formaat gerealiseerd aan de Reeuwijkse 
plassen. De wens van de kopers was om een gloednieuwe moderne luxe  villa te  bouwen, 
waarop toen nog een oude woning stond van 600 m2 met een Oostenrijks chalet- 
achtige uitstraling. Echter, het bestemmingsplan verordende dat na sloop slechts 300 m2 
mocht worden teruggebouwd. Wat begon als een voorzichtig idee groeide na intensieve 
 gesprekken met de eigenaars uit tot een doordacht ontwerpplan van het bestaande huis, 
waarbij de maximale woonoppervlakte behouden kon blijven. Ron ontwierp en begeleidde, 
 samen met zijn partner die als interieurarchitect aan de studio is verbonden, zowel het in-  
als exterieur.

“Alleen de buitenschil bleef staan, weliswaar met een complete 
 gedaanteverwisseling. Zelfs het dak ging eraf”, schetst Ron de veel-
omvattende verbouwing. “Er is hierbij veel glas rondom verwerkt voor 
het optimale uitzicht op de plas. De schoorsteen is de markering tussen 
het leefgedeelte en de ontspanningsruimte. Duurzame installaties zijn 
steeds belangrijker geworden en de woning is dan ook voorzien van 
de modernste technieken met domotica, warmtepompen en isolatie. 

‘‘Zelfs het dak ging eraf ’’

STUDIO RON VAN LEENT - METAMORFOSE AAN DE REEUWIJKSE PLASSEN
Ook bij dit mooie project werd het maatwerk meubilair weer vervaardigd door Jan de Jong Interieurbouw. De haard is weer van Jens Haarden.

Martijn de Wit Vloeren legde de houten vloeren in de woning.
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Interior en exterior design 
Ron van Leent heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen van de meest uiteenlopende designprojecten, zoals 
woningen, kantoren en winkels in binnen- en buitenland. Omdat opdrachtgevers de meerwaarde van een totaalvisie erkennen 
heeft de ambitieuze architect inmiddels grote naamsbekendheid opgebouwd voor zijn bijzondere designontwerpen voor zowel 
in- als exterieurs. Van ontwerp tot oplevering. Van Leent heeft tevens zijn handtekening mogen zetten onder het interieur-
ontwerp voor het vliegveld op Sint Maarten. Een project waarbij de omgeving als het ware het vliegveld in is gebracht door de 
weerspiegeling van het eiland terug te laten komen in de aankomst- en vertrekhallen. Het blenden in harmonie met de ideeën 
van de opdrachtgever, het gebouw en de omgeving is precies de visie die de designer in al zijn projecten weet te verwezenlijken.
Omdat het persoonlijk contact met de mensen in een project voor de architect belangrijk is, is zijn werkterrein verschoven 
naar exclusieve en zeer luxe villabouw. Van Leent begeleidt tevens zijn Nederlandse klanten die een villa willen bouwen in het 
buitenland en wordt gezien als de steunpilaar voor alle partijen binnen het bouwproject. Creativiteit, perfectionisme, technisch 
vernuft en het gevoel voor samenspel van materialen en kleuren zijn dan ook de kenmerken voor elk van de unieke ontwerpen 
van de hand van Ron van Leent, waarbij de afwerking en details het verschil maken. 

Voor meer informatie:
www.ronvanleent.nl      

Tevens is het gehele interieur gesloopt, opnieuw opgebouwd en gestyled. Via de open 
entree met vide kijken we op fris wit gestucte wanden. De stalen taatsdeuren verschaffen 
toegang tot de living, voorzien van licht eiken vloerdelen en een inrichting van ingetogen 
grijstinten, met een vleugje cognac. “De rode draad vinden we meestal in uitgekiend 
materiaal- of kleurkeuze”, zegt de architect. “De rust en balans brengen de ruimten met 
elkaar in harmonie.” De keuken zorgt voor fijne zichtlijnen. Het witte hoogglans kook-
eiland contrasteert mooi met de donker geborstelde eiken keukenkasten. Het donkere 
eiken komt terug in de op maat gemaakte meubels in de woonkamer. De trap met stalen 
handrailing en treden van licht eikenhout, brengt ons naar de verdieping met zadeldak, 
dakkapellen en een riant dakterras. De eyecatcher in de ruime, betegelde badkamer met 
aparte inloopdouche en sauna is het vrijstaande, ovale solid surface ligbad dat een royaal 
uitzicht biedt op de uitgestrekte plas. Dankzij het vakmanschap en scherp oog voor detail 

en styling is de villa als een op maat gemaakt meubel om de eigenaren 
heen gebouwd. “Wanneer de eigenaren zeggen zich thuis te voelen 
alsof ze er al jaren wonen; het huis als een warme deken om hun heen 
past en alles klopt, dan ben ik pas tevreden en is mijn visie geslaagd”, 
stelt de designer. 

De Knikker Keukens, Badkamers & Tegels plaatste niet alleen deze schitterende keuken, ze zorgden ook voor de 
ruime badkamer. De gietvloer is afkomstig van DRT Gietvloeren.
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Nieuwbouw villa werd mede gerealiseerd door: 

Ontwerp exterieur en interieur
Studio Ron van Leent – 
interior en exterior design, Gouda
Tel.: +31 (0)182 - 550222
www.ronvanleent.nl

Houtkachel
Jens Haarden, Moerkapelle
Tel.: +31 (0)79 - 5931217
www.jenshaarden.nl

W-Installatie
Bogro  Snelrewaard BV, 
Snelrewaard
Tel.: +31 (0)348 - 566000
www.bogrobv.nl

Metamorfose villa werd mede gerealiseerd door: 

Ontwerp exterieur en interieur
Studio Ron van Leent, Gouda
Tel.: +31 (0)182 - 550222
www.ronvanleent.nl

Interieurbouw
Jan de Jong Interieurbouw, 
Bergambacht
Tel.: +31 (0)182 - 352 748
www.dejonginterieurbouw.nl

Keuken, badkamer en 
keukenapparatuur
De Knikker Keukens, Badkamers 
& Tegels, Alphen aan den Rijn
Tel.: +31 (0)172 - 469595
www.deknikkerkeukens.nl

Tekst: Ingrid Dercksen

Fotografie: Peter Baas

Alleen de buitenkant van de woning bleef staan, maar ook deze onderging een complete 
metamorfose.

Na de metamorfose van de woning.

Interieurbouw
Jan de Jong Interieurbouw, 
Bergambacht
Tel.: +31 (0)182 - 352748
www.dejonginterieurbouw.nl

Wellness
KLAFS Nederland, Woerden
Tel.: +31 (0)348 - 748339
www.klafs.nl

De W-installatie is uitgevoerd door Bogro Snelrewaard BV uit Snelrewaard. Het Solid Surface ligbad is hét relaxpunt in de badkamer.

Haard
Jens Haarden, Moerkapelle
Tel.: +31 (0)79 - 593 1217
www.jenshaarden.nl

Houten vloer
Martijn de Wit Vloeren, 
Schagen en Amsterdam
Tel.: +31 (0)224 - 291090
www.martijndewitvloeren.nl

Gietvloer
DRT Gietvloeren, 
’s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 - 6121203
www.drtgietvloeren.nl 

W-Installatie
Bogro  Snelrewaard BV, 
Snelrewaard
Tel.: +31 (0)348 - 566000
www.bogrobv.nl 
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