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Directeur van Boley Openhaarden: Niels Boley 

Boley produceert een gewogen moderne villa

Evenwicht tussen 
esthetiek en comfort
Onder leiding van Boley werd een gewogen villa gecreëerd. Ze tekenden 

niet alleen voor de interieurarchitectuur, maar ook voor de interieurele-

menten die op maat werden gefabriceerd in de fabriek van Boley Open-

haarden en van haar partners. Het project toont dat de combinatie van 

interieurarchitectuur en industrieel vormgeven altijd de kern van Boley is 

geweest en nog steeds is.

Drie keer eerder had het ondernemersechtpaar in eigen beheer een huis ontwikkeld. Nu de kinderen 
het huis uit waren wilden ze nog één keer een huis bouwen. Van alle gemakken voorzien en boven-
al passend bij henzelf en de levensfase die ze betraden. Er bestaat behoefte aan eigentijds en modern 
wonen, zoals ze altijd hadden gedaan, maar wel met meer ruimte voor comfort, functionaliteit en 
sportieve recreatie. Belangrijkste uitgangspunt van de nieuw te bouwen villa is dat het een geschikt 
decor vormt voor hun omvangrijke kunstcollectie. Het echtpaar wil liever ook niet weg uit de na-
tuurrijke Brabantse omgeving. Dat hoeft niet, want het perceel waarop het bestaande familiehuis 
zich bevindt, bedraagt plus minus 6000 vierkante meter en is in eigen bezit. Besloten wordt het 
gedateerde huis te slopen en de vrijgekomen ruimte te benutten voor de ontwikkeling van een 
‘high-end’ senioren ‘villapark’, dat plaats biedt aan drie villa’s, waarvan de familie er een zal betrek-
ken. 

Compleet interieurplan
Voor de realisatie van het project benadert de familie Boley. Dat de familie aanklopt bij Boley is niet 
vreemd: het bedrijf, dat zoon Niels enkele jaren geleden overnam van zijn vader, staat weliswaar 
wereldwijd bekend als maatwerkhaardenproducent, maar vindt haar oorsprong in interieurarchitec-
tuur. De combinatie van interieurarchitectuur en industrieel vormgeven is altijd de kern van het 
bedrijf geweest. Samenwerkingsverbanden met interieurontwerpers zoals Jan des Bouvrie en Eric 
Kuster onderstrepen die veelgeprezen status. Een open haard dient als onderdeel van de ruimte 
waarin zich die bevindt. Een eigen spin-off binnen de fi rma houdt zich ook puur bezig met interi-
eurinrichting. Ondanks dat Harry Boley enige jaren geleden terugtrad uit het bedrijf is hij ook altijd 
actief gebleven als interieurarchitect en realiseerde hij op speciaal verzoek particuliere maatwerk-  
interieuren. Die combinatie van jarenlange ervaring, knowhow en creativiteit maakt dat de familie 
de opdracht met een gerust hart bij Boley neerlegt. 

Architectuur
De eerste stap in het proces is het selecteren van een architect. Hiervoor wordt het architectenbu-
reau ‘IN bouwkunde en vormgeving’ aangetrokken. Een bureau met een heel eigen signatuur en 
visie, maar ook in staat om te luisteren naar de opdrachtgever. Mensen moeten zich gelukkig voelen 
in hun omgeving. En daar kun je in een ontwerp echt op inspelen. Juist dat maakt het verschil 
tussen wonen en optimaal wonen en leven. Na de tekening van de villa bleef de vraag: hoe krijgen 
we het exterieur vertaald naar het interieur? Wat wordt de routing? En welke functie geven we aan 
de ruimten? Ze maakten niet alleen keuzes voor bouwstijl maar stemde interieurarchitectuur ook 
nadrukkelijk af op levensstijl- en fase van bewoners. Dát was juist de reden geweest voor de familie 
om nog een keer te bouwen. Belangrijkste uitgangspunt voor het interieur vormde de uitgebreide 
kunstcollectie. Mede daardoor is de villa strak, optimaal transparant en minimalistisch gedetailleerd 
in stijlvolle materialen zoals glas, stucwerk, natuursteen en rvs. 

“Je dwingt elkaar verder 
na te denken dan het 
voor de hand liggende. 
Daar ligt de succesfactor 
van dit project.”
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Zichtlijn 
Wat het gebouw mede bijzonder maakt is de organisatie van plattegronden en bouwvolumen 
rondom één centrale zichtlijn. In de lengte verbindt dit hart van de woning het inpandige zwem-
bad door middel van maatwerk glazen deuren, via de slaapkamer, aan een terras aan de achterzij-
de. Vervolgens loopt de lijn via een verticaal geplaatste natuurvijver in de onder architectuur 
aangelegde tuin, uit op een bronzen kunstobject. De zichtlijn zorgt niet alleen voor een spectacu-
lair stijlelement, het draagt tevens bij aan een gebalanceerd en evenwichtig huis. Je ervaart de rust 
die het creëert. Ook het ontbreken van ornamenten in de detaillering benadrukken de eigentijd-
se waarden. Zo is er in de hele villa geen plint te vinden en zijn de opvallende grote glasvlakken 

in de ‘schil’ van het huis zoveel mogelijk structureel ge-
plaatst en zorgen ze voor weids uitzicht op de omgeving. 
Het stucwerk is strakker dan dat van een museum. Geheel 
natuurlijk vormt deze perfect afgewerkte omgeving het 
ideale decor voor de kunstuitingen in de vorm van schilde-
rijen, objecten, decoraties en vooral ook bronzen beeld-
houwwerken, die door het huis op uitgekiende plekken 
staan tentoongesteld. 

Het buitenstucwerk werd aangebracht door De Groot Stukadoorsbedrijf. 

De zichtlijnen van de woning werden zorgvuldig doorgetrokken in de tuin die is ontworpen en aangelegd door Van Esch Hoveniers. Zowel in het water als in de glaspartijen weerspiegelt de 
omgeving. De raampartijen werden op enkele plaatsen hoog 
opgetrokken om dit effect te versterken.
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Er lag een behoorlijk wensenpakket  voor de keuken. Culimaat vertaalde dit uitstekend in een 
passend ontwerp en realisatie.

De opgang naar boven is een massieve vorm, het werd voorzien van een naadloze afwerking van 
betonstuc. De deuren zijn tevens maatwerk en kregen een metal-look finishing met deurbeslag van Deurstijl.

NL3_BOLEY_8/1.indd   5 22-09-15   14:07



Maatwerk keuken en binnenzwembad 
Uiteraard beschikt de villa over een ruime leefkeuken die voorzien is van alle gemakken en topap-
paratuur, geheel weggewerkt in op maat gebouwde kasten en ombouwsystemen, die elektrisch 
sluiten. Ook werd in de keuken een speciale ‘coffeecorner’ gecreëerd met apparatuur waarmee de 
bewoner als ware het een Italiaanse barista koffie bereidt. Als vanzelfsprekend bevindt zich in het 
hart van de keuken een Boley open haard. Net als in de living is dat een custom made ontwerp 
dat haard en een beeldscherm in zich verenigt. In de living beslaat het haardmeubel een comple-
te wand en vormt daardoor een absolute eyecatcher. Tevens speciale aandacht vraagt de ruimte die 
op de begane grond werd gerealiseerd en plaats biedt aan een compact binnenzwembad, sauna-, 
en fitnessruimte. Het zwembad werd in samenspraak met Boley speciaal ontwikkeld door de 
producent. Water wordt niet afgevoerd via skimmers, maar vloeit aan alle kanten onzichtbaar in 
een rvs reservoir, waardoor een strakke waterspiegel gecreëerd wordt. Een voorbeeld van  balans 
tussen het van Boley bekende minimalistische design en functionaliteit.

Prowork verzorgde de domotica en het audio/videosysteem. In de gehele villa wordt gebruik gemaakt van het SONOS Systeem. De elektra werd geinstalleerd door VD Elektro.

De living is voornamelijk een plaats geworden voor onderuit 
genieten van cinema en audio. 

Vanuit de study is een prachtig panoramisch uitzicht. De ruimte werd gedecoreerd met kunst van Clemens Briels. De monumentale haard  kreeg een afwerking met massief 
geblauwd stalen staalwerk. Maatwerk uit het atelier van Boley.
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‘Een voorbeeld van  balans tussen het van Boley 

bekende minimalistische design en functionaliteit’

De volledige wellness werd door The Art of Living Well ingericht en uitgevoerd; sauna, stoombad, zwembad en fitness.

Vanuit elk punt kan de tegenover 
liggende buitenmuur gezien worden.

Badend in een zee van licht, kreeg ook de etage de lange zichtlijnen mee.
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Boley: combinatie van interieurarchitectuur en industrieel vormgeven
 
Met een achtergrond als interieurarchitect en industrieel vormgever zette Harry Boley in 1971 een 
compleet nieuwe richting in het denken over open haarden in gang. Boley ziet ze meer als een inte-
rieurstuk, een ‘vuurmeubel’, altijd  passend in de omgeving.  In de jaren die volgden werd het merk 
met die filosofie internationaal leidend. Enkele jaren geleden kwam de tweede generatie Boley in het 
bedrijf, Niels. Inmiddels heeft Boley verkooppunten in elke hoofdstad van Europa,  zit het al vijftien 
jaar in Rusland - zelfs Vladimir Poetin heeft een openhaard van Boley - en betrad het onlangs de 
Chinese markt waar het winkels heeft in Beijing en Shanghai. Nog steeds wordt het gespecialiseerde 
bedrijf gezien als expert op het gebied van innovatieve ontwerpen en -materiaaltoepassingen. Alles 
wordt in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Van aanvraag tot schets, van de warmteberekening 
tot aan productie van de haard en uiteindelijk plaatsing bij de klant. Dat geldt niet alleen voor open 
haarden, maar ook voor complete maatwerkinterieurs zoals de reportage op deze pagina’s laat zien.

Adres:
Marconiweg 1
5466 AS Veghel

Contact:
Tel: 0413 340 545 
algemeen@boley.nl

Meer informatie op:
www.boley.nl

Scherp oog voor detail
In nauw overleg met de bewoners werden alle registers opengetrokken en het interi-
eur van A tot Z gerealiseerd. Er werden tijdloze designklassiekers geplaatst, maar het 
is het maatwerk waarmee Boley zijn propositie onderstreept. Een scherp oog voor 
detail, perfecte afwerking en vakmanschap liggen daaraan ten grondslag. Boley werk-
te samen met diverse partners in de meubel- en glasproductie. Het interieurbedrijf 
tekende overal in het huis maatwerkkasten van hout en rvs. In de centrale leefruimte 
is een designtafel voorzien van een exclusieve leren bekleding. De hoge taatsdeuren 
werden gespoten met een speciale ‘metal coating’. Nachtkastjes, garderobekasten, 
walkin closet, alles werd op maat door Boley ontworpen en door de eigen medewer-

“Alles wat met licht, luchtbehandeling, geluid en 
energie te maken heeft, wordt via een tablet 
aangestuurd”

Ook in de masterbedroom een kleurrijke aankleding op verzoek van de opdrachtgever.

Op speciaal verzoek werden de inbouwkasten in dezelfde metal-look 
gelakt als de binnendeuren.

e x c l u s i e v e  o p e n h a a r d e n  
w w w . b o l e y . n l

 

R
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kers in de fabriek gefabriceerd. Badkamer- en toiletkasten werden van hout gemaakt en vervolgens 
gestuct met Beton Ciré, bij uitstek geschikt dankzij de hygiënische, slijt- en watervaste eigenschap-
pen. Uiteraard werd de villa volledig geautomatiseerd en beveiligd door een ‘high end’ domoti-
ca-systeem. Alles wat met licht, luchtbehandeling, geluid en energie te maken heeft, wordt via een 
tablet aangestuurd. Ook de betrokken tuinarchitect heeft de stijl van het huis perfect aangevoeld en 
vertaald in een statige en ‘volwassen’ parktuin, die vervolgens werd aangelegd door de hovenier. 
Vooral het gebruik van een kleurrijke weide aan vetplanten in plaats van gras rondom het huis, zorgt 
voor een prachtig effect. 

De ruimtelijke kwaliteiten van het huis, het comfort, kunst, afwerkingsniveau en het spel met de 
omringende tuin, maken dat het ontwerp een ‘sophisticated’ luxe uitstraalt. Een oprecht huis voor 
optimaal wonen, leven en recreëren. De integratie van architectuur met interieur is bijzonder goed 
gelukt en dat is volgens Niels Boley mede te danken aan de synergie tussen de partijen die daaraan 
hebben bijgedragen. “Je dwingt elkaar verder na te denken dan het voor de hand liggende. Daar ligt 
de succesfactor van dit project.” 

Tekst: Jens de Jongh 
Fotografie: Dré Wouters

Naadloos beton stuc werd aangebracht op de maatwerk wastafels.

Dit project werd mede gerealiseerd door:

Openhaard
Boley Openhaarden, Veghel
Tel.: 0413 340 545
www.boley.nl

Keuken
Culimaat, Berlicum
Tel.: 073 – 503 9060
www.culimaat.nl

Stukadoor
Simon Stukadoors, Erp
Tel.: 0413 - 22 41 22
www.simonstukadoors.nl

Tuinaanleg & Tuinontwerp 
Van Esch Hoveniers, Uden
Tel.: 0413-246510
www.vaneschhoveniers.nl

Buitenstucwerk 
De Groot Stukadoorsbedrijf, Erp
Tel.: 0413-216282
www.degrootbv.com

Domotica en Audio/Video 
Prowork, Bladel
Tel.: 0497 - 369 555
www.prowork.nl

Elektrotechniek
VD Elektro, Mariaheide
Tel.: 06 22559720
www.vdelektro.nl

Deurbeslag
Deurstijl, Veghel
Tel.: 0413-363090
www.deurstijl.nl

Wellness
The Art of Living Well, ’s-Hertogenbosch
Tel.: 073 850 75 42
www.theartoflivingwell.nl

Architect
IN bouwkunde en vormgeving, Uden
Tel.: 0413 246 047
www.in-nl.com
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