
Think global, act local
Na lang wachten was het in juli 2017 eindelijk zover: de langverwachte verhuizing van Edufax was een feit. In het centrum 

van Leende, een dorp ten zuidoosten van Eindhoven, aan de voet van de gotische Sint-Petrus’ Bandenkerk, staat de 

nieuwe kantoorvilla van dé specialist in internationale onderwijsbegeleiding. Chic, klassiek en ingetogen, maar daarom 

niet minder statig. Met oog voor detail, stijl, omgeving, duurzaamheid en gebruiksgemak moet het een genot zijn om hier 

te werken. Peter Zuidema is eigenaar en financieel directeur bij Edufax: “Er zijn dorpsbewoners geweest die ons hebben 

bedankt, omdat we deze villa hebben gebouwd. Deze plek is achttien jaar een weiland geweest en dat dit er zou komen, had 

niemand verwacht. Het gebouw, en ook de tuin, is helemaal af. Het is een mooi visitekaartje voor Edufax én voor Leende.” 

Het team van Edufax bestaat uit vijftig medewerkers: enthousiaste 
internationale onderwijsconsultants, docenten, ontwikkelaars, ICT’ers 
en officemedewerkers, een directeur en een sales- en relatiemanager. 
Samen zetten zij zich in voor alles wat te maken heeft met onderwijs in 
het buitenland. Zoals onderwijsadvies op maat, begeleiding en het 
ontwikkelen van online lesmateriaal. Edufax wordt ingeschakeld 
door bekende en minder bekende organisaties en bedrijven voor hun 
internationaal mobiele medewerkers. Peter Zuidema: “Ons uitgangs-
punt is dat kinderen van ouders die tijdelijk in het buitenland verblijven 
daar met betrekking tot hun schoolcarrière zo weinig mogelijk hinder 
van mogen ondervinden. Dat uitgangspunt is ons bestaansrecht. We 
hadden een prachtig pand aan de Dorpsstraat, maar het werd echt te klein. 
Wel knus, maar toch. We wilden met deze villa minimaal opschalen naar 
800 m². Het is uiteindelijk 1.150 m² geworden, inclusief de twee 
appartementen op de tweede verdieping. De keuze voor Margry | Arts 
Architecten was geen moeilijke. We hadden eerder samengewerkt en 
ik vind dat ze prachtig werk leveren. Als zij het niet kunnen, kan 
niemand het!”

Gedistingeerd van buiten, warm en licht van binnen

Het gebouw wordt versterkt door de prachtige tuin, ontworpen door Florera.
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“Het allereerste wat we hebben gedaan is het 
opstellen van een programma van eisen om 
onze wensen en ambities voor de nieuwe 

huisvesting in kaart te brengen”

Diversiteit als specialiteit
Margry | Arts Architecten BNA is een middelgroot architectenbureau 
in Valkenswaard. Ze ontwerpen en realiseren zeer uiteenlopende 
projecten. Van woningbouw tot complexe projecten voor particulieren 
en bedrijven. Qua stijl is het bureau breed georiënteerd. Kwaliteit in 
ontwerp en uitvoering staat bij alles wat ze doen voorop. Michel Arts, 
architect bij Margry | Arts Architecten: “We hebben een bureau met 
twee architect-eigenaren en een derde architect. Daarnaast werken er 
vier bouwkundig medewerkers die de ontwerpen omzetten in technische 
tekeningen. Ons bureau heeft geen specifieke handtekening. De stijl 
van de klant is onze stijl. En andersom. Dat is ook meteen onze kracht: 
diversiteit en verscheidenheid. In 2011 zijn we met Edufax om tafel 
gaan zitten om over de nieuwe locatie te spreken. De vraag van Peter 
aan ons was om voor deze plek een nieuw kantoorpand te ontwerpen 
dat past in de omgeving. Hoewel er in eerste instantie nog geopteerd 
werd voor een strak, modern gebouw, werden we vrijgelaten. Ik weet 
nog toen we het eerste ontwerp lieten zien. Peter had geen idee waar 
we mee zouden komen, maar hij vond het meteen mooi.” 

Eerst denken, dan doen
Peter: “Het allereerste wat we hebben gedaan, is het opstellen van een programma van 
eisen om onze wensen en ambities voor de nieuwe huisvesting in kaart te brengen. Het is 
eigenlijk de belangrijkste stap in het bouwproces, want hier worden beslissingen genomen 
die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van het project. In overleg met een derde 
partij zijn we er goed voor gaan zitten en hebben we geïnventariseerd: wat doen de mede-
werkers, welke middelen en ruimtes hebben ze nodig? Als een docent bijvoorbeeld wil 
skypen met een leerling is het wel prettig als dat in een afgesloten ruimte kan. Als 
filmopnames nodig zijn voor het afstandsonderwijs moet daar een studio voor zijn. Hoeveel 
vergaderruimtes zijn er nodig? Waar worden mensen ontvangen en kunnen ze ongestoord 
met elkaar praten? Ga zo maar door. Ik ben blij dat we deze fase zo serieus hebben genomen. 
We zitten hier nu een paar maanden en ik moet eerlijk zeggen: het kantoor past als een 
handschoen. Het is een fijne en aangename werkplek. Dat hoor ik ook terug van de 
medewerkers.”

Peter Zuidema (eigenaar en financieel directeur Edufax) en Michel Arts (eigenaar en 
architect Margry | Arts Architecten).

Aannemer Piet van Mierlo leidde de bouw in goede banen. De elektriciteit werd aangelegd door Elektro De Groof.
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“Er zijn dorpsbewoners geweest die ons hebben 
bedankt, omdat we deze villa hebben gebouwd”

Label A en veel meer
Peter: “Een andere wens van ons was om een duurzaam gebouw te bouwen. Met uitstekende 
isolatie zodat de energiekosten laag blijven. Het pand wordt verwarmd met aardwarmte, 
er is geen gas en er liggen maar liefst 56 zonnepanelen op het dak die op een zonnige dag 
ruim 80 kilowatt aan stroom leveren. De ramen zijn niet alleen van hoog rendementsglas, 
maar zijn ook kierdicht gemaakt. Ook aan de afwatering is gedacht. Vroeger was dit weiland 
en het regenwater werd door het gras en de grond opgenomen. Omdat dit gebouw 80 cm 
hoger ligt dan straatniveau en alles bestraat is, was de kans groot dat de straat bij een 

flinke bui zou overstromen. Dat wilden we voorkomen. Daarom is er in overleg met het 
grondverzetbedrijf een ingenieus systeem aangelegd waarmee regenwater via de regenpijp 
en goten ondergronds opgevangen wordt in waterinfiltratiekratten die 50.000 liter 
hemelwater kunnen opvangen. Via deze waterdoorlatende grondkoffers infiltreert het 
water langzaam in de bodem. Het water dat naar de riolering gaat is alleen vuil water 
afkomstig van afwasmachine en de toiletten. De rest wordt opgevangen en teruggegeven 
aan de natuur.”

De Luxaflex raamdecoratie en tapijten zijn afkomstig van D’Win Sfeervol Wonen uit Leende. Hier ligt een duurzame Living Concrete gietvloer van DRT Gietvloeren. 
Funckey zorgde voor het integraal inrichtingsconcept.

Maas Montage was verantwoordelijk voor de plafonds en gipswanden.
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Het geheel is meer dan de som der delen
Michel: “We hebben een klassieke, chique en ingetogen kantoorvilla ontworpen en 
neergezet. Met de nadruk op ingetogen, omdat het toch een groot gebouw is ten opzichte 
van de huizen eromheen. We hebben gelet op de verhoudingen, de keuze van de stenen, 
maar hebben ook oog gehad voor details zoals hardstenen elementen in de gevel, kozijnen 
met staande roedes, een fries onder de goot, de maat en materialen van de goot. De 
versieringen zoals de hoekrisalieten die voor reliëf en schaduwwerking zorgen, zijn niet 
uitbundig maar maken het tot een harmonieus geheel. En het gebouw wordt versterkt 
door de prachtige tuin, aangelegd door Florera uit Heeze. Bij de entree staan twee entree-
pendanten waar je doorheen rijdt. Je komt echt ergens binnen! De villa heeft dezelfde 
gevel aan de voor- en achterkant. Je kunt het terrein van beide zijdes oprijden. Dit hebben 
we gedaan omdat er aan de achterkant ook woningen liggen die op deze manier ook een 
aangenaam uitzicht hebben. Bij de parkeerplaatsen is gekozen voor natuursteen en niet 
voor gewone betonnen stoeptegels. Een kleinigheid wellicht, maar het zijn deze details bij 
elkaar die deze villa naar een hoger niveau tillen.”

Interieurbouwer Coenen Concept zorgde voor alle maatwerk onderdelen. Van onder andere de keuken tot kasten, gestoffeerde panelen en werkplekken.

De Moduglas ofwel de modulaire lichtstraat boven de trap werd geleverd door 
JET BIK Producten.

Maas Montage was verantwoordelijk voor de plafonds en gipswanden.
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Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Architect
Margry-Arts  Architecten BNA, Valkenswaard
Tel.: +31 (0)40 – 2014515
www.margry-arts.nl

Tuinarchitect
Florera, Heeze
Tel.: +31 (0)6 – 26364036
www.florera.nl

Aannemer
Piet van Mierlo Aannemer bv, Leende
Tel.: +31 (0)40 – 2062674
www.pietvanmierlo.nl

Tapijten en raambekleding
D’Win Sfeervol Wonen, Leende
Tel.: +31 (0)40 – 2065281
www.sfeervolwonen.nl

Integraal inrichtingsconcept
Funckey, Heeze
Tel.: +31 (0)6 – 25028036
www.funckey.com

Interieurbouwer
Coenen Concept, Eindhoven
Tel.: +31 (0)40 – 7806552
www.coenenconcept.nl

Gietvloer
DRT Gietvloeren, Oss
Tel.: +31 (0)412 – 642588
www.drtgietvloeren.nl

Installatietechniek
Verhoeven verwarming bv, Leende
Tel.: +31 (0)40 – 2064111
www.verhoevenverwarming.nl

Plafonds en gipswanden
Maas Montage, Leende
Tel.: +31 (0)6 – 55860201
www.maas-montage.nl

Zinkwerk & sanitair
Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV, Heeze
Tel.: +31 (0) 40 – 2063300 
www.loodgieterdenboer.nl

E-installaties
Elektro De Groof, Heeze
Tel.: +31 (0)40 – 2264994
www.elektrodegroof.nl 

Leverancier JET Moduglas® (modulaire lichtstraat zadelkap)
JET BIK, ’s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 – 6339170
www.jet-bik.nl

“We hebben alles tot in de perfectie uitgevoerd”, besluit Peter. “En dat hebben we niet 
alleen gedaan. We hebben het gerealiseerd met uitsluitend bedrijven uit het dorp of uit de 
zeer nabije omgeving. Dat heb ik bewust gedaan, ook omdat ik voorzitter ben van de 
lokale ondernemersvereniging. En het heeft heel goed uitgepakt. De aannemer, de onder-
aannemers, de tuinarchitect, de interieurarchitect: allen hebben zich ingezet om er iets 
moois van te maken. Het was hun eer te na. Deze kantoorvilla is het visitekaartje van 
bouwend Leende.” Michel: “Klopt. Niemand wilde dat een concurrent uit Eindhoven 
hier het licht aan kwam leggen, of de tuin, of het stucwerk kwam doen. No way. Dat 
kunnen ze in Leende heel goed zelf!” 

Tekst: Cai Vosbeek

Fotografie: Dré Wouters

Dankzij Verhoeven verwarming is het niet te warm en niet te koud binnen. De loodgieterswerken werden gedaan 
door Gebrs. den Boer.

NL3_EST_Margry Arts_5/1.indd   6 26/06/18   08:34


