
Keeldar projecten

Keeldar projecten | Transformatie tot luxueuze, 
duurzame bungala 
Op de plek waar ooit Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten, bevindt zich nu één van de tien wijken 
van Utrecht: De Meern. Hier ligt een prachtig verbouwde bungala, zoals de bewoners hem liefkozend 
noemen. Een samenvoeging van bungalow en villa. Gelijkvloers en licht, duurzaam en comfortabel, strak 
en praktisch, maar beslist niet kil. Bewoner Marvin Keeldar: “Dit is echt óns huis, waar ik samen met 
Marion en onze kinderen woon en leef. Als je eenmaal binnen bent, wil je niet meer weg.” 

Exterieur | Jarenzestig bouw versus licht en lucht
De bungalow in De Meern was voor de verbouwing typisch jaren 
’60: compact, een plat dak, slecht geïsoleerd en naar binnen 
gericht. Na de verbouwing is deze woning een eigentijdse, goed 
geïsoleerde, energieneutrale villa geworden met lucht-waterpomp, 
zonnepanelen, grote glaspartijen en een eigentijds gevelbeeld. 
De wens om veel licht naar binnen te brengen en de tuin bij de 
woning te betrekken, is succesvol gerealiseerd. De bestaande 
op- en afstapjes zijn in ere gehouden en vormen een subtiele 
afscheiding tussen verschillende ruimtes. De materiaalkeuze is 
strak, consequent, in verhouding en met uiterste nauwkeurigheid 
toegepast. Het kostte Viktor van Hooff, eigenaar van het gelijk-
namig architectenbureau, en Marvin Keeldar, eigenaar van Keeldar 
Projecten, zeven maanden om de woning te strippen en opnieuw 
op te bouwen. Tot ieders grote tevredenheid, zowel over het 
 resultaat als over de samenwerking. Marvin: “Met mijn bedrijf 
Keeldar Projecten verzorg ik hoogwaardige verbouwingen waarbij 
bouwen, ontzorgen en wonen het credo is. Wij hebben dit huis 
gekocht en hadden duidelijke ideeën over de verbouwing. Daarbij 
hadden we wel een professionele architect nodig. Het klikte 
 meteen met Viktor vanwege zijn rust, deskundigheid en vermogen 

tot luisteren en meedenken. Soms kwamen we tijdens de bouw dingen tegen en 
dan overlegden we met elkaar en we kwamen er altijd uit.” Viktor: “Bouwen met 
Marvin is een feestje. Hij schakelt snel, werkt nauwgezet, denkt vooruit en de 
bouwplaats is altijd tot in de puntjes opgeruimd. Ik heb echt de kans gekregen om 
samen met hem iets moois neer te zetten.” 

Keuken en woonkamer | Van tweeën één
Daar waar voorheen de woonkamer was, bevindt zich nu de keuken met een 
grote, stoere eettafel aan de straatzijde. Het woongedeelte is verder doorgetrokken 
naar de tuin, waar een zee van daglicht binnenkomt. Marion: “Ik wil de woonkamer 
echt bij de tuin, daardoor krijgt het iets intiems.” De ramen in de keuken, maar 
ook in de rest van het huis, zijn vervangen door driedubbel glas. Dit zorgt net als 
de dikke muren voor een goede isolatie. Saillant detail zijn de paneeldeuren in 
huis met zwart deurbeslag en onzichtbare scharnieren met geïntegreerd slot. 
Het kookeiland is van matzwart eikenhout, met greeploze pushdeuren en een 
blad van gegoten beton. Marvin: “Het werkblad is loeizwaar en bestaat uit één 
stuk. Geen naadjes. Daar ben ik allergisch voor.” De wijnkoeler is mooi 
 geïntegreerd in de wandkast waarin ook de plinten vakkundig zijn verwerkt. Een 
prachtig schilderij van kunstenares Yvonne Michiels is tot op de millimeter uitgelijnd 
op de breedte van het kookeiland. De visgraat eikenhouten vloer in de keuken loopt 
door in de woonkamer, maar maakt bij het afstapje een fijnzinnige kwartslag. 

Marvin Keeldar | Aannemer

Leverancier puien: Trabor Gevelprojecten
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Het zitgedeelte achter is smaakvol ingericht. Absoluut klapstuk hier is de enorme 
schuifpui die helemaal open kan en ingenieus in een nis in de muur verdwijnt. 
Marvin: “Zo verandert de woonkamer in een open veranda van waaruit je zo het 
natuurzwembad kunt induiken.” Een betere integratie tussen binnen en buiten is 
nauwelijks denkbaar. 

Viktor van Hooff
Viktor van Hooff, MSc, is zelfstandig architect en eigenaar 
van het architectenbureau met dezelfde naam. In 2012 
studeerde hij af aan de TU/e. Nadat hij ervaring opdeed 
bij Hootsmans architectuurbureau en het architectuur-
bureau van vader Henk van Hooff, besloot hij om in 2011 
officieel voor zichzelf te beginnen. Hij ontwerpt met name 
voor particuliere woningbouw en zakelijke horeca. 
Kenmerkend aan zijn manier van werken is de nadruk op 
het persoonlijke en de focus op de wensen van opdracht-
gevers. Gedurende het gehele proces is dat de toets-
steen die hij nauwgezet in de gaten houdt. Viktor: “De 
wensen van de klant zijn belangrijker dan mijn ego. 
 Samen met klanten creëer ik een plek waarin ze zich thuis 
voelen om te wonen of werken. Ik combineer hun 
wensen met mijn ruimtelijke kwaliteiten. Ontdekken waar 
de mogelijkheden liggen; zowel esthetisch als technisch.” 
www.viktorvanhooff.nl Realisatie keuken: Rhijnart Keukens

Kokendwaterkraan : Quooker Nederland B.V.

Merk haard: Leenders Haardkachels
Leverancier haard: Van Manen Haarden & Kachels
Parketvloer: Pieter van Vredendaal
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Slaapkamers | Persoonlijk en sfeervol
In de woning bevinden zich drie slaapkamers en een master bedroom. Alle 
slaapkamers zijn voorzien van warmteterugwin-units die schone warme lucht 
terugblazen in de winter en koele lucht in de zomer. Viktor: “Voor dit project 
moest een extra slaapkamer worden toegevoegd. Toen heb ik een  gezellige 
Ibiza-achtige patio getekend waar de kinderen in alle vrijheid kunnen chillen. Dat 
bleek dé manier om toch licht te krijgen in twee slaapkamers zonder de voorkant 
van de bungalow te hoeven aanpassen.” Bijzonder is ook het kleurenpalet voor de 
kinderkamers. Marion: “Ik heb bij de keuze van de kleuren gekeken naar het karakter 
van de kinderen. Stoer, lief, veilig of rebels en daar heb ik een kleur bij gezocht.” De 
master bedroom bevindt zich in de voormalige garage en herbergt een enorme 
inloopkast. In de aangrenzende ruimt bevinden zich een douche, toilet en een 
 karakteristiek badmeubel met waskommen van rivierklei. Al met al roept deze ruimte 
meer het gevoel op van een luxe spa dan van een slaapkamer. Zeker omdat het 
raam aan het voeteneinde een prachtig uitzicht biedt op de groene tuin met bomen, 
kikkers, vlinders en libellen en een aanlokkelijk zwembad zónder chloor. Marion: 
“Iedere morgen als ik de gordijnen open, denk ik: Wat een mooi huis hebben wij!”

Keeldar Projecten
Keeldar Projecten adviseert, coördineert en realiseert 
een project van plan tot oplevering; compleet verbouwen 
en compleet inrichten, alles in één hand. Bouwen, 
 ontzorgen en wonen is het credo van Keeldar Projecten. 
Marvin Keeldar: “Ik verzorg al twaalf jaar hoogwaardige 
verbouwingen voor huizen, kantoorpanden en utiliteits-
bouw. In mijn beroep vind ik dat je het verschil kunt 
maken door iedere dag het beste uit jezelf te halen. 
Zorgvuldig, deskundig, betrokken en altijd met aandacht 
voor details. Meedenken met de architect en meedenken 
met de interieurarchitect. Op basis van mijn ervaring 
weet ik welke hobbels je tijdens een bouwtraject kunt 
tegenkomen. Daar wijs ik opdrachtgevers op. Ik begeleid 
ze niet alleen tot het moment dat sleutel in de voordeur 
past, maar ook daarna.” 
www.keeldarprojecten.nl

Aannemer: Keeldar projecten
Architect: Viktor van Hooff

Buitenmeubelen: Buitenhof TuinmeubelenTegels: Tegelgroep Nederland
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Keeldar projecten | Jaren-‘60 zomervilla van nu 
In een groene naoorlogse wijk in het Utrechtse De Meern vindt een ware metamorfose plaats. Eén voor één worden hier  vrijstaande 
bungalows hoogwaardig gerenoveerd en veranderd in moderne, comfortabele en duurzame droomhuizen. Viktor van Hooff, 
 eigenaar van het gelijknamig architectenbureau, en Marvin Keeldar, eigenaar van Keeldar Projecten, ontwierpen en verbouwden 
enkele van deze paleisjes, waaronder het zomerhuis voor een gezin dat graag de zon omarmt. De gastvrouw staat lachend bij 
de voordeur: “Koffie staat klaar.” 

Gelijkvloers | Gemakkelijk, overzichtelijk en traploos  
De gastvrouw vertelt dat ze bijna een jaar in de bungalow wonen: “Het bevalt heel 
goed. Wij hebben altijd het ideaal gehad om in een vrijstaand huis te wonen met 
één verdieping. Geen trappen, overzichtelijk en comfortabel. En ook al speelt het nu 
nog niet, op termijn is het ook leeftijdsbestendig. Mijn allergrootste wens was echter 
een tuin op het zuidwesten en mijn grootste verzoek aan de architect was: zorg 
voor licht en uitzicht.” Viktor: “De indeling en uitstraling van de bestaande bungalow 
voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en ook niet aan de wensen van de 
bewoners. Na de renovatie is het huis verduurzaamd met zonnepanelen en isolatie 
en zijn alle ruimtes richting tuin gesitueerd, zodat er veel licht binnenkomt. De woon-
kamer en keuken bevinden zich aan de voorkant van het huis met uitzicht op de tuin, 
net als de slaapkamers die nieuw aangebouwd zijn.” Marvin: “Voordat je begint moet 
je ‘door een huis heen kijken’. Wat zijn de mogelijkheden? Welke potentie heeft de 
woning? Daar hebben we inmiddels behoorlijk wat ervaring mee en het fijne van 
werken met Viktor is dat we elkaar niet alleen aanvoelen, maar ook versterken.” 

Kozijnen: Bluemink Kozijnen

Houten gevelbekleding: Platowood
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Parketvloer: Pieter van Vredendaal
Verlichting: Berla Lighting

Natuursteen: Michel Oprey & Beisterveld
Kokendwaterkraan: Quooker Nederland B.V.

Keuken en woonkamer | Licht, zon en buiten
De zwartgrijze voordeur van het huis rekent meteen af met de blank afgewerkte 
voordeuren van weleer met figuurglas en siersmeedwerk. Deze stoere deur zet 
meteen de toon. Een moderne glazen taatsdeur in de hal geeft toegang tot de 
gezellige woonkamer met, trapje af, aansluitend de woonkeuken. Het zomer-
gevoel is in het interieur nooit ver weg door de keuze voor natuurlijke strandachtige 
materialen. Dit wordt versterkt door de toepassing van de kleur greige op de muren. 
Geen grijs, geen beige, maar bij elkaar een prachtige, warme kleur. De onder-
houdsvriendelijke betonlookvloer in de kamer is gedeeltelijk ook buiten gelegd en 
vormt zo een mooi geheel. De woonkamer en leefkeuken lopen, voor wat betreft 

kleur en materiaalkeuze, gemakkelijk in elkaar over. Een visgraat 
vloer van licht eiken in de keuken zorgt voor een rustig beeld ten 
opzichte van het beton. Marvin: “In de keuken zijn de houten 
 kasten allemaal op maat gemaakt. Het hout dat buiten is toegepast, 
komt op deze manier ook binnen terug. Het keukenblad van 
 Neolith is kleurecht en bestand tegen krassen. We hebben met 
opzet geen afzuigkap geplaatst om te voorkomen dat het uitzicht 
naar buiten verstoord wordt. Doordat de grote schuifpui meteen 
aan de keuken grenst, ga je gemakkelijk buiten aan de tuintafel 
zitten.” Gastvrouw: “En dat doen we dan ook regelmatig.” 
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Project 1 - Duurzame bungela

Aannemer
Keeldar projecten, De Meern
www.keeldarprojecten.nl

Architect
Architect Viktor van Hooff, Utrecht
www.viktorvanhooff.nl

Realisatie Keuken
Rhijnart keukens, Kesteren
www.rhijnartkeukens.nl

Kokendwaterkraan 
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk
www.quooker.nl

Parketvloer
Pieter van Vredendaal, Utrecht
www.pietervanvredendaal.nl

Leverancier puien
Trabor Gevelprojecten, Giessenburg
www.trabor.nl

Tegels
Tegelgroep Nederland, Andelst
www.tegelgroep.nl

Buitenmeubelen
Buitenhof Tuinmeubelen, Roosendaal
www.buitenhof-tuinmeubelen.nl

Merk haard
Leenders Haardkachels, Oirschot
www.leenders.nl

Leverancier haard
Van Manen Haarden & Kachels, Barneveld
www.vanmanenkachels.nl

Tekst: Cai Vosbeek  |  Fotografie: Jaro van MeertenPartners & leveranciers

Slaapkamers | Overgang naar nieuwe ruimtes
Een lange hal verbindt de slaapkamers van de kinderen, de ouderslaapkamer 
met inloopkast en twee  badkamers met elkaar. De paneeldeuren met zwart 
deurbeslag hebben onzichtbare scharnieren met een geïntegreerd slot. Handig en 
mooi, maar het laat ook zien hoe hoogwaardig en gedetailleerd de verbouwing is 
gerealiseerd. De slaapkamers hebben allemaal grote ramen tot op de grond, die 
dienstdoen als raam, maar ook als deur. Er stroomt een zee van licht door naar 
binnen. Alle kasten zijn op maat gemaakt en de sfeer van woonkamer en keuken 
is hier consequent doorgevoerd. Het gebruik van luxe sanitair, zoals gouden 
kranen, is gedurfd, verfrissend en ambitieus. Marvin: “De verbouwing van deze 
bungalow was ingrijpend, maar in principe lenen deze woningen zich uitstekend 
voor dit soort renovaties. Met de juiste aanpassingen en ruimtelijke ingrepen 
kunnen ze gemoderniseerd worden tot een woning met een eigen karakter zonder 
afbreuk te doen aan de oorspronkelijke architectuur. Daarvoor werk ik met 100% 
vakmensen. Zij weten dat ik een hoog niveau verwacht. Kwaliteit met een hoofd-
letter K, dat is het streven. Alleen dan kunnen we samen iets moois opleveren, 
een woning waar wij trots op zijn en waarin bewoners gelukkig wonen.”

Project 2 - Jaren-’60 zomervilla

Aannemer
Keeldar projecten, De Meern
www.keeldarprojecten.nl

Architect
Architect Viktor van Hooff, Utrecht
www.viktorvanhooff.nl

Houten gevelbekleding
Platowood, Arnhem
www.platowood.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk
www.quooker.nl

Kozijnen
Bluemink Kozijnen, Maarssen
www.bluemink.nu 

Natuursteen
Michel Oprey & Beisterveld, Echt
www.mo-b.nl

Verlichting
Berla Lighting, Gilze
www.berla.nl

Parketvloer
Pieter van Vredendaal, Utrecht
www.pietervanvredendaal.nl

Aannemer: Keeldar projecten
Architect: Viktor van Hooff


