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Het mooiste huis van het dorp
Prachtontwerp van Tenback de Groof en STRK

“ELKE KEER DAT WE HIER AAN KOMEN RIJDEN
EN ONS HUIS ZIEN, GEEFT ONS DAT EEN FANTASTISCH GEVOEL.
HET IS ZO GAAF GEWORDEN”, GLUNDEREN DE BEWONERS, TERWIJL
ZE KIJKEN NAAR DE DOOR ARCHITECTENBUREAU TENBACK DE GROOF ONTWORPEN
MODERNE BUNGALOW. “WIJ WONEN IN HET MOOISTE HUIS VAN HET DORP.” OOK
ARCHITECT BART DE GROOF IS ZEER TE SPREKEN OVER HET EINDRESULTAAT. “EEN
WONING OM TROTS OP TE ZIJN. DE SAMENWERKING MET DE OPDRACHTGEVERS EN DE
DIVERSE PARTIJEN WAS TOP EN DAT ZIE JE TERUG IN HET EINDRESULTAAT.”
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STOOP TUINEN
Naadloze aansluiting tussen tuin en woning
“We werkten heel nauw samen met de architect,
waardoor de tuin en de woning naadloos op
elkaar aansluiten. Zichtlijnen kloppen, we zorgden
voor privacy waar dat wenselijk was en trokken
de betonvloer van binnen naar buiten door. De
hoogteverschillen in de woning, waardoor de
bewoners op verschillende niveaus richting de tuin
kijken, zorgen voor verrassende effecten.”
“Een ander voorbeeld van het goed aansluiten
van de woning op de buitenruimte, is dat we het
zwembad aangrenzend aan de wellnessruimte
situeerden, zodat de bewoners vanuit de sauna
zo het zwembad in kunnen springen”, aldus GertJan Schouwenaar. Hij is tuinarchitect en directeur
van Stoop Tuinen, het veelzijdige bedrijf dat in
zijn ontwerpen strakke lijnvoering combineert met
weelderige beplanting.
Stoop Tuinen was verantwoordelijk voor het ontwerp
en de aanleg van de fraai vormgegeven en moderne
tuin. “De opdrachtgevers genieten echt van het
totaalplaatje. Het is mooi om te zien dat de tuin echt
onderdeel uitmaakt van de leefomgeving van de
bewoners.”
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Stabilo Interieurbouw
VAKMANSCHAP IN DROOMWONING
Dit najaar vierde Stabilo Interieurbouw zijn tienjarig jubileum. In die jaren groeide het in Eindhoven gelegen bedrijf uit tot een veelgevraagde specialist in het produceren van
interieurs, keukens, badkamers en meubels op maat in opdracht van bedrijven, ontwerpers en particulieren. Met een up-to-date en zeer uitgebreid machinepark en een uiterst
ervaren en creatief team van vakkundige medewerkers weet Stabilo Interieurbouw perfectie te leveren en te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever.
In de door architectenbureau TBDG ontworpen woning is het bedrijf verantwoordelijk voor de productie van het gehele interieur. Van de hoge en in matzwart uitgevoerde keuken
tot de indrukwekkende roomdivider en van de twee badkamers tot de inloopkast en het slaapkamermeubel. Ook dacht het kwaliteitsbedrijf met de klant mee over kleur- en
materiaalgebruik en de routing in de keuken. Het hoge afwerkingsniveau en de prachtige uitstraling van het totale interieur laten zien op welk hoog niveau Stabilo Interieurbouw
acteert.
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Jan Habraken Glas en Aluminiumwerken
ALUMINIUM KOZIJNEN VAN HOOG NIVEAU
“Tekenen, meten, produceren, monteren en het verzorgen van de afwerking”, somt Jan Habraken de werkzaamheden van zijn bijna dertig jaar geleden opgerichte bedrijf op. “Als
specialist op het gebied van serres, schuifpuien, aluminium kozijnen en beglazing gaan wij verder dan het aanbieden van standaardoplossingen. Dat is bij deze woning goed te
zien, want de door de architect bedachte en door de opdrachtgevers gewenste details hebben wij op een goede en passende wijze uitgevoerd.”
“We hebben deze hele woning voorzien van aluminium kozijnen. Naast het fraaie contrast dat het donkere aluminium vormt met het witte metselwerk, is het onderhoudsvrije
karakter van de kozijnen benoemenswaardig. Net als dat de kozijnen goed zijn geïsoleerd”, aldus de eigenaar van Jan Habraken Glas en Aluminiumwerken. Het in SintOedenrode gelegen bedrijf dat vakwerk levert in onder meer het hogere segment van de woningbouw, bij scholen en bij bedrijfspanden.

Flight Forum 3930, 5657 DX Eindhoven, Tel. +31(0)40 234 1305, E-mail info@stabilointerieurbouw.com, www.stabilointerieurbouw.com
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Livium
OOGSTRELEND EN FUNCTIONEEL
De verticaal geplaatste Livium Louvrepanelen van kwaliteitsbedrijf Livium zorgen voor een optimale privacy in de slaap- en badkamer. De strak op elkaar aansluitende
panelen zijn 180 graden draaibaar en op zonnige dagen perfect als zonwering, terwijl het daglicht nog steeds de woning binnen kan. Hierdoor ontstaat een magnifiek
gefilterde lichtinval. 's Avonds zorgen de louvrepanelen voor verduistering van de vertrekken. Zo worden esthetiek en functionaliteit optimaal gecombineerd. Tevens
realiseerde Livium een fraai waterdicht louvredak in de aan het zwembad grenzende overkapping. Livium verrijkt al sinds de oprichting in 2006 terrasoverkappingen en
veranda’s met de door Livium in Nederland geïntroduceerde louvredaken. Een prachtig louvredak vormt niet alleen een oogstrelend stijlobject, maar u reguleert er tevens zelf
de lichtinval op het terras en in de woning mee. Zo geniet u wel van het licht, maar heeft u geen last van de zon. En regent het onverhoopt? Dan draait u de louvres helemaal
dicht.
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na komt dát schetsontwerp overeen met de uiteindelijk gebouwde woning.
Bart voelde perfect aan wat wij wilden. Niet alleen qua vormentaal en indeling,
maar ook qua materiaalkeuze. Zeker met de grote aluminium puien aan de
zijkant wist hij ons echt te verrassen. Ook over zijn vondst om hoogteverschillen toe te passen in de woning, zijn we zeer te spreken. Als we bezoek hebben,
gaan de mensen haast automatisch op de traptreden die van de keuken naar
het aangrenzende terras lopen, zitten. Dat is elke keer weer leuk om te zien.”

“Bart vroeg ons om een lijst te maken met zaken die in ons nieuw te bouwen
huis terug dienden te komen. We noteerden onder meer dat we niet te veel kamers wensten, we houden van een duidelijke connectie tussen binnen en buiten en dat we beiden houden van een wat robuustere uitstraling. Bart is na een
bezoek aan de kavel aan de slag gegaan en presenteerde vervolgens drie verschillende schetsen van woningen”, aldus de opdrachtgevers, die als een blok
voor het als eerste getoonde ontwerp vallen. “Op een paar kleine aanpassingen
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zwembaden
ontwerp & design
whirlpools
sauna’s
stoomcabines
klimaatbeheersing
alternatieve energie

Bouwbedrijf Buytels
AMBACHTELIJK VAKMANSCHAP
“De hoogwaardige afwerkingen en aansluitingen, elementen die tot in het kleinste
detail kloppen en de kwaliteit van bijvoorbeeld het metselwerk”, sommen Frank en
Anita Smeijers enkele zaken op waaraan we de kwaliteit van Bouwbedrijf Buytels
herkennen. Het bedrijf dat ze in 2000 overnamen en volgend jaar maar liefst vijftig
jaar bestaat was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bouw van de door
Tenback de Groof ontworpen woning. “We ervoeren de bouw van deze woning als
bijzonder prettig en zijn erg te spreken over het eindresultaat."
Bouwbedrijf Buytels is een allround bouwbedrijf, dat drijft op de klasse van de
vaklieden en zich onder meer richt op hoogwaardige bouwprojecten voor particulieren
en bedrijven. “We onderscheiden ons door kwaliteit te leveren en te zeggen wat we
doen en te doen wat we zeggen. Onze collega’s zijn stuk voor stuk ambachtsmensen
die trots zijn dat ze zulke mooie woningen mogen bouwen”, legt het echtpaar uit.

plekken waar het kan en wenselijk is en verschaft geborgenheid en privacy in
de overige ruimtes. De lichte woning is voornamelijk opgetrokken uit beton,
baksteen, glas en aluminium puien en kent een duidelijke scheiding tussen
het hoofd- en bijgebouw, dat met de ligging aan het zwembad en de fraaie
uitstraling zorgt voor een heerlijk vakantiegevoel.

TOTAALPROJECTEN

www.zwedak.nl
de Amert 124 | 5462 GH Veghel | T. 0413 - 36 29 79

De gecreëerde hoogteverschillen en de open plattegrond zorgen voor de door
de opdrachtgevers zo gewenste ruimtelijkheid in het interieur. De toegepaste
lichtstraten – bijvoorbeeld boven het imposante keukenblok – en de overige
raampartijen geven de zon de mogelijkheid om de woning te verwarmen en
te verlichten. Het prachtige en verrassende interieurontwerp is verzorgd door
STRK, het bedrijf dat architect Bart de Groof in 2014 oprichtte met Maarten
van Vroonhoven (van Vroonhoven architectuur). “Tenback de Groof en STRK
zijn twee separate bedrijven, maar als onze opdrachtgevers dat wensen, ver-

VAKANTIEGEVOEL
In zijn ontwerp maakte architect Bart de Groof optimaal gebruik van de sterke
punten van de kavel, die vrij diep, maar smal is en aan de zijkant grenst aan
een openbare waterpartij. De woning biedt openheid en vergezichten op de

69

excellentmagazine.nl

Vakkundig en professioneel

Zwedak Recreatiebouw
MULTIFUNCTIONEEL DROOMBAD
Geheel naar wens van de opdrachtgevers realiseerde Zwedak Recreatiebouw
een compact buitenzwembad met vele mogelijkheden. Zo maakt de toegevoegde
jetstream het mogelijk om het zwembad te gebruiken als trainingsbad – de krachtige
pompen stuwen het water immers door de jets waardoor je tegen de stroom in kunt
zwemmen. En het in het zwembad geïntegreerde bubbelbad zorgt voor de nodige
ontspanning. Maar natuurlijk dient het onderhoudsvriendelijke bad ook om lekker in
te plonzen. Bijvoorbeeld na een verblijf in de eveneens door Zwedak Recreatiebouw
gerealiseerde sauna in het naastgelegen poolhouse.
Zwedak Recreatiebouw bestaat volgend jaar maar liefst veertig jaar en realiseert
binnen- en buitenzwembaden in binnen- en buitenland. Tevens is het bedrijf specialist
op het gebied van het uitvoeren van wellness-projecten. Zwedak Recreatiebouw
verzorgt projecten van de ontwerpfase en de aanleg tot de service en de monitoring
van de waterkwaliteit. Dit laatste gebeurt vanuit het hoofdkantoor van het bedrijf,
alwaar medewerkers dagelijks zo’n honderd zwembaden monitoren.

zorgen we samen natuurlijk wel totaalprojecten. Het grote voordeel voor de
klant is dat we exterieur en interieur volledig op elkaar kunnen laten aansluiten. Waartoe dat leidt, zie je terug in deze bijzondere woning”, geeft Bart aan.

Ster Stucadoorswerken bv
De Wouw 1
5422 DC Gemert
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FEEST

T 0492 39 23 83
E info@sterstucadoorswerken.nl
W sterstucadoorswerken.nl

“Voor ons is deze woning echt perfect. De uitstraling en de inrichting zijn
prachtig, de tuin en het zwembad fantastisch en natuurlijk is onze sauna ook
een fraaie plek in de woning. We benutten de woning, het terras en de tuin volledig. Het is echt een feest om hier te wonen”, sluiten de bewoners af.

71

excellentmagazine.nl

The Art Of Outdoor
Architecture

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Tenback de Groof
Spegelt 36a
5674 CD Nuenen
Tel: 040-2833636
info@tenbackdegroof.nl
www.tenbackdegroof.nl
STRK
Spegelt 36b
5674 CD Nuenen
Tel: 040-2834193
info@strk.nl
www.strk.nl
Stabilo Interieurbouw BV
Flight Forum 3930
5657 DX Eindhoven
Tel: 040-2341305
info@stabilointerieurbouw.com
www.stabilointerieurbouw.com
Zwedak Recreatiebouw B.V.
De Amert 124
5462 GH Veghel
Tel: 0413-362979
info@zwedak.nl, www.zwedak.nl
Stoop Tuinen
Spegelt 40
5674 CD Nuenen
Tel: 040-2831004
info@stooptuinen.nl
www.stooptuinen.nl

Buytels Bouwbedrijf
Park Forum 1025
Bedrijfsnummer 6032
5657 HJ Eindhoven
Tel: 040-2444178
info@buytels.nl
www.buytels.nl

Livium levert een uitgebreide collectie louvredaken,
louvrepanelen en shutters, die in Hengelo worden

Livium B.V.
Oosterveldsingel 53
7558 PJ Hengelo (O)
Tel:074-3033777
info@livium.nl
www.livium.nl

geproduceerd. Geheel op maat en passend bij moderne
architectuurstijlen, maar ook feilloos te integreren
in klassieke en nostalgische bouwstijlen.

Jan Habraken
Alfred Nobelstraat 12
5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-478106
jan@janhabraken.nl
www.janhabraken.nl
Ster Stucadoorswerken
De Wouw 1
5422 DC Gemert
Tel: 0492-392383
info@sterstucadoorswerken.nl
www.sterstucadoorswerken.nl

Direct een gedegen advies? Ga naar livium.nl of
neem contact op met Livium Creative Louvres

T 074 3033777 E info@livium.nl
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