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Wonen tussen de Loosdrechtse plassen, het is wonderschoon.  

Bij zo’n exclusieve locatie hoort uiteraard een bijzondere woning, 

met stijlvolle afwerking van wanden, plafonds en vloeren.  

De eigenaren van de splinternieuwe villa kozen niet alleen voor 

stijl, maar ook voor functionaliteit. Goede akoestiek bijvoorbeeld.
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werk. “We wilden leemstuc op de wanden maar 
het bleek voor de specialisten naar wie we waren 
doorverwezen, niet te doen om dat werk in de 
bouwplanning ingepast te krijgen. Zodoende 
zijn we toch bij L&L terechtgekomen om over de 
mogelijkheden te praten, en zij bleken ons ook 
te kunnen helpen met leem.” Het is uiteindelijk 
een combinatie van leem en gips geworden. De 
wanden op de overloop en de wand langs de trap 
naar de kelder zijn volledig met gips gedaan, 
sausklaar afgewerkt. De overige wanden heb-
ben de stukadoors van L&L Totaal Afbouw vlak 
gemaakt met gips en daar Yoshima leemfinish op 
aangebracht. “Ik ben heel blij met hoe het eruit 
ziet”, zegt de bewoonster. “Het is wat grover dan 
wat je meestal ziet in stucwerk, en dat vind ik 
juist mooi. Van mij had het misschien nog wel 
iets grover gemogen, maar dat vond mijn man 
minder. Dan is dit een mooi compromis.”

Wand van goud
De wanden in de woning zijn vrijwel allemaal 
licht, ook de leemfinish is wit. Een uitzondering 
is de wand langs de trap naar de slaapverdieping. 
De huiseigenaren wilden daar graag een goud-
kleurige wand, maar hoe en wat, daar hadden 
ze nog geen duidelijk beeld bij. “Vriendinnen 
van ons hebben dat met goudkleurig behang 
gedaan, en met gouden muurverf. Dat vond ik 

Door welk raam je ook kijkt, water en riet is wat 
je ziet. De nieuwe villa, opgeleverd in het eerste 
kwartaal van 2022, ligt op een absoluut schitte-
rende plek. Niet verwonderlijk dat er eerder een 
woning heeft gestaan. Die is gesloopt en op het 
vrijgekomen perceel is deze woning ontwikkeld. Hij 
is ontworpen door Building Design Architectuur uit 
Borne en gerealiseerd door Lichtenberg Bouwgroep 
uit Rijssen. Het oorspronkelijke ontwerp van de 
villa sloot niet precies aan bij de wensen van 
de toekomstige bewoners. De indeling kon wel 
worden aangepast, maar qua materiaalgebruik 
lukte dat niet helemaal. “We wilden graag zoveel 
mogelijk ecologische materialen als hennep, wol 
en leem, maar blijkbaar is dat erg ingewikkeld voor 
een bouwbedrijf dat niet gewend is om daar mee 
te werken”, zegt de bewoonster. “Omdat we er niet 
uitkwamen met de aannemer, zijn we naar andere 
oplossingen gaan zoeken.” Consequentie was 
dat L&L Totaal Afbouw, dat in veel van dit soort 
nieuwbouwprojecten van Lichtenberg de buiten- 
en binnenafwerking doet, een deel van het werk 
kwijtraakte. Alleen het stukadoorswerk van de 
gevel bleef over voor het stukadoors- en afbouw-
bedrijf uit ’s-Hertogenbosch. 

Dunne laag leem
Uiteindelijk kwamen de toekomstige bewoners 
tóch bij L&L Totaal Afbouw uit voor het binnen-

Meer kun je niet doen om scheuren 
door spanningen tegen te gaan
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ook mooi maar toen we de gouden wand bij L&L 
zagen, hebben we hiervoor gekozen.” De afwer-
king is een metallic pleister: Midas Metall Gold. 
Spannend bij dit soort afwerkingen is altijd de 
tekening, legt Paul de Haas uit. Hij was namens 
L&L Totaal Afbouw uitvoerder van het project en 
werkte samen met een collega aan de gouden 
wand. “We hebben drie monsters gemaakt waar 
er eentje uit gekozen is. Alleen wordt een wand 
van 12 m nooit precies hetzelfde als wat je op 

De Sto Silent Direct platen zijn rechtstreeks op de betonnen 

constructie aangebracht en vervolgens afgewerkt met StoSilent 

Top Basic. Het pakket zorgt voor een aangename akoestiek in 

de woonkeuken en de woonkamer.

zo’n plaat van 60 bij 40 maakt. Daarom heb ik 
de opdrachtgever erbij gehaald toen we aan de 
structuur begonnen. Op dat moment kun je het 
nog aanpassen als het nodig is.” Het bleek een 
goede zet want de tekening die de stukadoors 
maakten, mocht wat groter. “Het is toch een 
flinke wand en als je de tekening klein maakt, 
dan wordt het misschien erg druk”, zegt de 
bewoonster.
Het aanbrengen van de Midas Metall was een 
tijdrovende klus. De pleister zelf, waar heel fijne 
metaaldeeltjes inzitten, is met twee man in één 
dag in een dunne laag aangebracht. Daar maak-
ten ze meteen de tekening in. “Daarna was het 
twee dagen schuren, schuren en nog eens schu-
ren, tot en met korrel 6000”, zegt De Haas.
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Voorzichtigheid troef
Bij de materiaalkeuze voor de wanden en vloeren 
in de badkamer moesten de wensen worden 
aangepast. “We wilden persé langwerpige tegels 
op de vloer om de lengte van de ruimte te bena-
drukken, maar we konden niet vinden wat we 
voor ogen hadden. Toen het ook niet lukte om 
de juiste wandtegels te vinden, hebben we het 
helemaal omgegooid en voor beton ciré gekozen. 
Gelukkig kon L&L ons ook daar mee helpen zodat 
we niet een aparte partij hoefden te zoeken.”
De betonlook afwerking is een microcement, 
Luxury Concrete. Doordat er geen pigment inzit 
en er een blanke raisin is gebruikt, is hij heel neu-
traal van kleur. L&L Totaal Afb ouw bracht hem 
aan in beide badkamers, op vrijwel alle wanden 
en vloeren; alleen de douchevloeren zijn bete-
geld. “We adviseren dat eigenlijk altijd voor de 

De wanden zijn niet 

super glad gestuka-

doord met gips, 

maar afgewerkt met 

leemfi nish. Juist de 

wat grovere struc-

tuur daarvan sprak de 

bewoners erg aan.

douche, tegels op de vloer”, zegt uitvoerder De 
Haas. “In principe zou Luxury Concrete ook wel 
kunnen, maar wij vinden het risico te groot dat 
door spanning de afwerking bij de aansluiting 
van wand op vloer gaat scheuren. Zeker hier 
met een zandcement vloer en wanden van deels 
kalkzandsteen en deels gipsplaat heb je teveel 
verschillende ondergronden.” L&L Totaal Afb ouw 
heeft alle badkamerwanden eerst helemaal in 
de Ardex A 950 gezet en de wanden volledig 
ingegaasd. Bij de vloeren zorgen stucstops en 
een kitvoeg ervoor dat de wandafwerking en de 
vloertegels vrij van elkaar zijn. “Meer kun je niet 
doen om scheuren door spanningen tegen te 
gaan”, zegt De Haas. De microcement is in een 
aantal lagen aangebracht, een basislaag met een 
iets grovere korrel en een afwerklaag (in twee 
gangen) waar vrijwel geen korrel inzit. “Na de 

Leem is wat 
grover dan wat 
je meestal ziet in 
stucwerk, en dat 
vind ik juist mooi
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Blikvanger in de fraaie 

villa is de gouden wand 

langs de trap; een zeer 

arbeidsintensief stukje 

stukadoorswerk.
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In eerste instantie 

zouden er tegels in 

de badkamer komen 

maar uiteindelijk 

kozen de bewoners 

voor een betonlook 

afwerking: Luxury 

Concrete. Alleen de 

vloer in de douche is 

wel betegeld.
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tweede afwerklaag is hij redelijk glad. Vervolgens 
hebben we nog een poriënvuller aangebracht die 
als het ware de zuiging eruit haalt en tenslotte 
nog twee laklagen die de afwerking nog wat 
extra bescherming geven en zorgen dat hij goed 
reinigbaar is.”
De Luxury Concrete is ook gebruikt voor de 
kelder vloeren, maar in tegenstelling tot de bad-
kamers heeft hij daar wel een heel licht kleurtje.

Goed voorbeeld doet goed volgen
In de woonkamer en de woonkeuken is de vloer 
afgewerkt met tegels en klinkers. Zoals veel 
moderne woningen heeft de villa ook nog eens 
grote glaspartijen. Van hun vorige woning wisten 
de eigenaren al dat dat voor veel kabaal in huis 
kan zorgen. “De architect stelde voor om dat met 
akoestische wandpanelen op te lossen maar wij 
wilden de muren graag rustig houden. Toen we 
bij L&L Totaal Afbouw kwamen om wat zaken 
uit te zoeken en door te spreken, liet directeur 
Mark Legierse ons een naadloos akoestische 
plafond zien en horen. Toen we hoorden wat dat 
kan doen, waren we om.” Het Brabantse afbouw-
bedrijf bracht het StoSilent Direct plafond aan 
in de hal, de woonkamer en de woonkeuken. 
Het bestaat uit akoestisch plaatmateriaal – een 
combinatie van glasgranulaat en steenwol – dat 
rechtstreeks op de betonnen ondergrond is ver-
lijmd. De platen zijn afgewerkt met een 2 à 3 mm 
dikke laag StoSilent Top Basic; een pleister met 
een open structuur ten behoeve van de geluids-
absorptie en een fijne oppervlaktestructuur, die 
in twee lagen is aangebracht. 

Heerlijk rustig
De akoestiek in de ruimtes is een verademing. 
Het blijft verbazen dat mensen kiezen voor harde 
afwerkingen zonder iets aan nagalm te doen. 
Volgens De Haas kiezen niet veel mensen voor een 

akoestisch plafond omdat ze niet op de hoogte 
zijn wat voor comfort het brengt en niet bekend 
zijn met de systemen en mogelijkheden daarvan. 
Ook kan de structuur van de afwerking een reden 
zijn. “Mensen zijn erg gewend aan een glad saus-
klaar plafond, en zeker als je een monster ziet, dan 
is dit net even wat grover.” Voor de Loosdrechters 
was dat geen punt. “We hebben bij L&L een 
monster bekeken en vervolgens gezien hoe zo’n 
plafond er in het echt uitziet, dus we wisten wat 
we zouden krijgen. Het valt helemaal niet op dat 
het niet super glad is. Maar het verschil in geluid 
met ruimtes waar het niet zit, is echt enorm. Zeker 
omdat we nogal eens grote grote groepen mensen 
in huis hebben, vonden we het belangrijk om iets 
aan dat geluid te doen.” Ze is erg tevreden met 
de akoestiek in de ruimte. Bij de housewarming 
waren er ook weer flink wat mensen en dat zorgde 
dit keer niet voor piepende oren.

Geen buitengevelisolatiesysteem maar een traditio-

nele gemetselde gevel met spouw. L&LTotaalafbouw 

werkte hem af met de cementgebonden Knauf SM 

700 en een schuurlaag van de waterafstotende gevel-

pleister Knauf HP 250.

Daarna was het 
twee dagen schuren, 
schuren en nog eens 
schuren, tot en met 
korrel 6000


