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Casa Ratsma en Versteegh-Design 
creëren duurzaam droomplaatje Wow-factor 

in het 
Hollandse
land

Bestbouw Haastrecht B.V. is als hoofdaannemer betrokken bij de realisatie van deze prachtige villa
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“Bladerend door jullie magazine trok een door mij ontworpen woning de 

aandacht van de opdrachtgevers. Op een vrij moment zijn ze in de auto 

gestapt om deze woning te bekijken. Het ontwerp sprak ze toen zo erg 

aan, dat ze uiteindelijk aanbelden en de bewoners vroegen of ze mochten 

binnenkijken. Tijdens dat bezoek informeerden ze ook naar mijn werkwijze 

en vroegen ze uiteraard hoe de samenwerking met mij beviel. Dit alles samen 

leidde tot een positief gevoel, waarop ze contact met me zochten om te 

bekijken hoe we samen op de aangekochte kavel hun nieuwe, bijzondere 

en duurzame droomvilla konden realiseren”, aldus de bevlogen architect 

Krijn Ratsma, die zich al vijfentwintig jaar verdiept in duurzaam bouwen 

en daardoor beschikt over een enorme kennis – zowel theoretisch als in 

de praktijk – over dit thans steeds belangrijker wordende bouwaspect. 

Zo ontwierp en bouwde hij in zijn eigen privésfeer al twee aardgasvrije en 

energieneutrale panden. “In mijn ontwerpen staan comfort, duurzaamheid 

en energieneutraal bouwen centraal. Door een woning slim te ontwerpen, 

heb je minder techniek nodig om het duurzaam te maken. Waardoor het 

je als opdrachtgever ook minder geld kost om een woning energieneutraal 

te maken. En uiteindelijk merk je natuurlijk ook dat je geld bespaart 

op je huisvestingslasten. Deze getoonde, goed geïsoleerde en van een 

warmtepomp voorziene woning is energiezuinig en wekt door maar liefst 120 

in de tuin gelegen zonnepanelen zelf alle benodigde elektriciteit op.”

EEN WONINGREPORTAGE IN EXCELLENT MAGAZINE LEIDDE DE BEZITTERS VAN DE LANDELIJK GELEGEN 

KAVEL NAAR ARCHITECT KRIJN RATSMA. EEN BEZOEK AAN DE STAND VAN VERSTEEGH-DESIGN OP DE 

EXCELLENT WOONBEURS DEED DE OPDRACHTGEVERS BESLUITEN OM NIET ALLEEN HET ONTWERP VAN 

DE WELLNESS-RUIMTE IN DE CREATIEVE HANDEN VAN STEPHEN VERSTEEGH TE LEGGEN, MAAR OM 

DE DESIGNER OOK IN TE SCHAKELEN VOOR HET COMPLETE INTERIEUR VAN HUN NIEUW TE BOUWEN 

BOERDERIJVILLA. DE SAMENWERKING TUSSEN BEIDE CREATEURS, DE BETROKKEN VAKMENSEN ÉN DE 

OPDRACHTGEVERS ZELF RESULTEERDE IN EEN OOGVERBLINDENDE EN DUURZAME DROOMWONING WAAR 

WONEN, RECREËREN EN WERKEN OP EEN FRAAIE WIJZE SAMENKOMEN.

De unieke openhaard is afkomstig van Daniëls Openhaarden
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Van der Donk Interieur leverde het meubilair en de hanglamp

Een zinken, lei- of een pannendak geeft een geheel eigen
gezicht aan een woning of gebouw. Het ademt een sfeer
uit van nostalgie en klasse.
Doordat de leien of lei-pannen op verschillende manieren
gedekt kunnen worden, wordt het geheel eigen karakter
van uw woning of gebouw nog eens extra benadrukt.

Leembaan 21 A, 5753 CW Deurne  |  T 0493 311255  |  info@allrounddakexpert.nl  |  www.allrounddakexpert.nl
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HET FRAAIE SPEL TUSSEN RIET, GLAS EN ZINK 
Op de ruime kavel diende, zo stelde de gemeente, een boerderijwoning 

met een aangrenzende schuur te verrijzen. De opdrachtgevers wensten een 

eigentijdse droomwoning, waarin wonen, werken en recreëren samenvloeien 

én een woning waarin logés ook een privéplek kan worden geboden. De 

ervaren eigenaar van architectenbureau Casa Ratsma combineert samen 

met tuinarchitect Jacques van Leuken de woonwensen en de kansen van 

het kavel en de landelijke omgeving met de eisen van de gemeente in een 

zeer bijzonder en opvallend exterieurontwerp. Het voorste gedeelte van de 

grote woning kent de uitstraling van een eigentijdse boerderij, terwijl de 

achterzijde de sfeer en beleving van een robuuste schuur benadert. Beide 

gebouwen zijn aan elkaar gekoppeld door een glazen tussenstuk, waarin 

onder meer de entree en in het verlengde de veranda zijn ondergebracht. 

Krijn Ratsma: “Aan de straatzijde is gekozen voor een rietenkap en een 

lange, handgemaakte Deense steen. Aan de achterzijde viel de keuze op 

een zinken dak, dat samen met het zwarte staal en het zwarte hout voor 

een stoere uitstraling zorgt. Door in het glazen tussenstuk ranke kozijnen 

toe te passen, worden beide woon- en leefgedeeltes op een fraaie wijze 

van elkaar losgeknipt en zorgt de grote lichtinval voor extra sfeer in dit hart 

van de woning.” In de beginfase van zijn ontwerp maakte Krijn Ratsma 

samen met Marjo de Leng, een interieurarchitecte waarmee hij veel en tot 

grote tevredenheid samenwerkt, een eerste indeling met ruimtelijk ontwerp 

van de woning. “Een plan dat Stephen Versteegh met zijn creativiteit heeft 

geoptimaliseerd en geperfectioneerd en waaraan hij prachtige ideeën 

DE SAMENWERKING TUSSEN 
BEIDE CREATEURS, DE BETROKKEN 
VAKMENSEN ÉN DE OPDRACHTGEVERS 
ZELF RESULTEERDE IN EEN 
OOGVERBLINDENDE EN DUURZAME 
DROOMWONING WAAR WONEN, 
RECREËREN EN WERKEN OP EEN 
FRAAIE WIJZE SAMENKOMEN

De houten trap is vakwerk van Nobel Flooring De prachtige keuken is een creatie van Culimaat High End Kitchens Keukens
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Het prachtige zwembad is geleverd door Waterstijl Luxe Zwembaden

Het verfrissende van water
      en de warmte van wellness

Aventurijn 196, 3316 LB  Dordrecht    Telefoon: (078) 673 73 73    E-mail: info@waterstijl.nl    Internet: waterstijl.nl

In het perfecte ontwerp komt alles samen: design, detaillering, verlichting 
en techniek. En Waterstijl is de perfecte partner om het voor u te realiseren. 
Door intensieve training beschikken we altijd over kennis van de nieuwste 
technologieën en trends. Bij ons bent u dan ook zeker van een deskundig 
advies, vlekkeloze installatie en complete nazorg. Dus wilt u eindeloos 
genieten van wellness aan huis? Begin dan bij de bron. 
Uw stijl weerspiegelt in water. Waterstijl.

19215 Waterstijl adv. 230 x 297mm.indd   1 02-06-17   11:27
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toevoegde. Stephen is een meester op het gebied van wellness en hij heeft 

met zijn interieurontwerp voor een intieme sfeer gezorgd in de grote en 

zeer hoge voorzijde van de woning. Ook voegt zijn verlichtingsplan extra 

sfeer toe aan het eindresultaat”, complimenteert Krijn Ratsma de eigenaar 

van Versteegh-Design. Krijn is eveneens zeer te spreken over het hoge 

afwerkingsniveau, waarvoor aannemer BESTBOUW tekende. 

SFEERVOL EN JALOERSMAKEND 
Stephen Versteegh en de opdrachtgevers waren al met elkaar in contact 

over het te ontwerpen zwembad en de bijhorende wellness-ruimte toen ze 

op de EXCELLENT woonbeurs de door hem ontworpen stand bezochten. 

Hierin toonden meerdere woonspecialisten in een huiselijke setting hun 

kwaliteiten. Onder de indruk van wat ze zagen, vroegen ze hem al snel of 

hij niet de uitwerking van het hele interieur voor zijn rekening wilde nemen. 

“Het komt best vaak voor dat een zwembadontwerp uiteindelijk leidt tot een 

totaalproject”, concludeert de creatieve designer, die met veel tevredenheid 

naar het oogstrelende interieur van de eigentijdse woonboerderij kijkt. “In 

het voorste gedeelte van de woning zijn de keuken – een prachtige creatie 

van Culimaat High End Kitchens –, de woonkamer, het eetgedeelte en een 

leeshoek gesitueerd. In het midden van deze grote en deels zeer hoge ruimte 

vormt de doorkijkhaard van Daniëls Openhaarden niet alleen het stralende 

middelpunt, maar is het prachtige object eveneens een fraaie roomdivider. 

Ook de enorme maatwerkkast in het leesgedeelte trekt de aandacht, net 

als de bolvormige lampen boven de eettafel. Groot in volume, maar door 

hun transparantie toch goed voor een ruimtelijk effect. Extra voordeel is dat 

de structuur van de bollen wordt geprojecteerd op de wanden. Dat levert 

mooie lichteffecten in de woning op, terwijl de in het plafond toegepaste, 

eikenhouten balken eveneens sfeerverhogend werken.” De achterzijde 

van de woning biedt ruimte aan een werkkamer, de praktijk van de vrouw 

des huizes en een jaloersmakend zwembad. Stephen Versteegh: “Leuk 

detail is dat achter het bankje aan de rand van het zwembad een complete 

wellness-ruimte, met sauna en stoomcabine, is ondergebracht. Vanuit de 

bovengelegen slaapkamer hebben de bewoners een fantastisch uitzicht over 

de achtergelegen waterpartij en het omringende landschap. Dit is inderdaad 

het betere wonen!”

Casa Ratsma
Geldersedijk 22a
3247 KD, Dirksland
Tel: 0187-603918
info@casaratsma.nl
www.casaratsma.nl

Versteegh-Design
Boelewerf 1a
2987 VD, Ridderkerk
Tel: 06-18111935
stephen@versteegh-design.com
www.versteegh-design.com

Bestbouw Haastrecht B.V.
West Vlisterdijk 62
2855 AK, Vlist
Tel: 0182-502522
info@bestbouw.nl
www.bestbouw.nl

LBMC B.V.
Carroucelweg 9
3225 LN, Hellevoetsluis
Tel: 06-81403797
info@lbmc.nl
www.lbmc.nl

Waterstijl Luxe Zwembaden
Aventurijn 196
3316 LB, Dordrecht
Tel: 078-6737373
info@waterstijl.nl, www.waterstijl.nl

Daniëls Openhaarden
Kleiweg 225-231
3051 XK, Rotterdam
Tel: 010-4223376
info@openhaard.nl, www.openhaard.nl

Nobel Flooring
Rollekens 6a
2322 Minderhout, België
Tel: +32-33143056
info@nobelflooring.com
www.nobelflooring.com

Culimaat High End Kitchens 
De Enst 7 
5258 BM, Berlicum 
Tel: 073-5039060 
info@culimaat.nl, www.culimaat.nl 

Van der Donk Interieur 
Newtonweg 18, 4207 HK, Gorinchem 
Tel: 0183-646353 
info@vanderdonkinterieur.nl
www.designmeubels.eu 

De volgende personen en partijen werkten mee aan dit project

De houten vloeren zijn geleverd door Nobel Flooring


