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Wellness in optima forma

In elke architect schuilt een grote creativiteit, maar bij Henk Leeflang springt die 
bijzonder in het oog. Met zijn non-conformistische aanpak, wars van stereotypen 
en geldende mores, realiseert hij de mooiste projecten. Met minder dan de gradatie 
‘perfect’ neemt hij geen genoegen, zij het binnen de kaders die de opdrachtgever 
stelt. Zijn bureau Leeflang Architectuur is gevestigd in het Gelderse Vorden. “Het 
scheppen van een ideale leef- of werkomgeving is een honderd procent persoonlijke 
aangelegenheid”, vertelt de architect. “Een woning is nooit zomaar een woning. Een 
tuin nooit zomaar een tuin. Alles moet kloppen: van badkamertegel tot belichting 
en van de gevel tot het uitzicht waarvan de bewoners iedere morgen met een kop 
koffie genieten.” Zijn dertig jaar ervaring, gecombineerd met oog voor detail en een 
gezond perfectionisme, levert voor zijn klanten steeds weer een woonomgeving op 
die past als een jas en aanvoelt als een warme deken.

“Krijgen de bewoners kippenvel op het moment dat ze hun woning binnenlopen en 
voelen ze zichzelf er echt fijn, dan heb ik mijn doel bereikt”, vertelt Leeflang. Bij deze 
Nijmeegse villa is hij daar zeker in geslaagd. Tel daarbij het glooiende, bosrijke landschap 
op en je begrijpt dat het hier wonen is op een droomlocatie. Leeflang haalde met dit 
project het beste uit zichzelf en uit de omgeving. Het is een staaltje vakmanschap 
waarmee hij eer doet aan zijn reputatie: soms tegendraads, altijd exceptioneel.

Henk Leeflang





Riant en royaal, 
maar toch intiem

Hij staat er prachtig landelijk bij: deze nieuwgebouwde Nijmeegse villa, met zijn 
witte muren, zwart geschilderde kozijnen en rieten kap. Een stalen poort, waarvan 
de vorm is afgeleid van het dakje boven het bordes, geeft toegang tot het perceel. 
Verscholen achter een gebogen haag van taxus bevindt zich de entree van de woning. 
Wie door de voordeur naar binnen gaat, treft een trappenhuis met een kristallen 
kroonluchter als blikvanger. “Die is in Engeland speciaal naar mijn wensen vervaardigd”, 
zo laat de heer des huizes weten. De trap is overigens niet de enige manier om een 
andere etage te bereiken, er is ook een lift in huis. De drie verdiepingen van de 
villa maken een ruimtelijke opbouw van vlakken zichtbaar. Dat is ook in de tuin het 
geval, waar beplante vakken op verschillende niveaus de aanblik verfraaien. 



Zonder twijfel het meest bijzondere aan de hele woning is de wellness in het souterrain. 
Alles wat een mens nodig heeft om heerlijk te ontspannen, is hier te vinden. Een 
bubbelbad, een natte en droge sauna, een televisie, een bar, een zonnebankkamer. 
Kortom: het is er heerlijk zen genieten. “Het is vooral de intieme sfeer die het 
bijzonder maakt, in combinatie met de afwerking van hoge kwaliteit”, verwoordt de 
heer des huizes zijn beleving. Hij wijst daarbij op de wanden van barnwood, hout 
afkomstig van oude Canadese boerderijen. De tijd heeft zijn sporen in de planken 
achtergelaten. Een haard zorgt er voor extra sfeer. De kolommen in de wellnessruimte 
laten zien hoe mooi porfido kan zijn. Ook voor de vloer rond het zwembad is deze 
natuursteen gebruikt. Bijzondere kristallen fungeren als een hoogwaardige vorm 
van decoratie. Eyecatchers qua kleur zijn het auberginekleurige zwembadmozaïek 
en de loungehoek met zijn zilveren wand. Smaakvolle keuzes waarin de hand van 
interieurdesigner Marcel Wolterinck is terug te zien. Bijzonder aan het souterrain is 
dat alle ruimtes er met elkaar in verbinding staan. Dankzij uitzicht op de tuin is ook 
het contact met de buitenruimte gewaarborgd. Binnen en buiten is dezelfde vloertegel 
gebruikt: een auberginekleurige porfiersteen, afkomstig uit een Italiaanse groeve. 
Ook een buitenwand, voorzien van een waterelement, is ermee bekleed. De hele 
inrichting van het loungeterras draagt bij aan een mediterrane sfeer en een prettig 
gevoel. Al met al een prachtige plek voor een zwembadfeest. 

Ontspannen in grote luxe 





Privacy en een fabuleus uitzicht

Een representatieve kijktuin, met volop privacy, rust en sfeer. Dat was het uitgangspunt 
bij het tuinontwerp. Omdat zowel huis als tuin het beste tot zijn recht komt in een 
volledig geïntegreerd ontwerp, werkt Henk Leeflang nauw samen met landschaps- 
architect Jaap Poortvliet. Prettig voor de bewoners is dat de tuin dan is aangelegd 
op het moment dat de woning wordt opgeleverd. Onder de vakkundige handen van 
Poortvliet en zijn team vormde zich op dit glooiende Nijmeegse perceel een prachtige 
tuin. Aan de voorzijde van de woning kwam een terras, waar het heerlijk genieten 
is van de ochtendzon. Vanaf de weg is het volledig onzichtbaar, maar het biedt een 
fabuleus uitzicht over de omgeving. De zijtuin, met groene vijver, straalt door de 
symmetrie van elementen rust en ruimte uit. Achter de villa bevindt zich een ruim 
gazon, met strakke spiegelvijvers op drie niveaus. Poortvliet creëerde er met kleine 
watervallen een speelse levendigheid. Het bewegende water heeft een grote aantrek-
kingskracht op kleine zangvogels en een enkele keer zijn bij de vijvers ijsvogels te 
zien. Ook ’s avonds is de tuin een plaatje, onder meer dankzij grondspots en tuinlampen 
die de waterpartij accentueren en de paden subtiel aanlichten.

Met zoveel moois is het jammer dat de bewoners dit binnenkort achter zich laten. De 
villa staat namelijk te koop. Wel is het een mooie kans voor anderen om te genieten 
in luxe, en vooral: van wellness in optima forma.
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