Huis van Strijdhoven & Knops Tuindesign | Hoe twee
partijen samen tot een prachtresultaat kwamen
Wonen in het groen, net buiten de stad en toch dicht bij het centrum. Het was de reden voor de bewoners van deze villa
om te kiezen voor dit huis. Het grote perceel rondom de woning was een extra pluspunt. Huis van Strijdhoven en Knops
Tuindesign bouwden het huis helemaal opnieuw op, waardoor er nu een huis staat dat oogt en voelt als nieuw.

Interieur | hotel chic
“Het was een drastische verbouwing”, vertelt de bewoner
van de villa. “We wilden de moderne look van het huis naar
voren halen en binnen en buiten moesten in elkaar overgaan.”
Huis van Strijdhoven zorgde ervoor dat het hele huis werd
uitgekleed. De casco woning werd vanuit de woonkamer helemaal
opnieuw opgebouwd. Kees van Strijdhoven vertelt: “We
hebben een interieurontwerp gemaakt waarin we alles hebben
meegenomen. Zo hebben we het vloerenplan, de keuken, de
badkamer en het interieur voor het zwembad ontworpen. Alles
heeft een hotel chique uitstraling gekregen.”
De aardse kleuren van het nieuwe interieur zijn perfect op
elkaar afgestemd, met kleine accentkleuren tussendoor. De
woonkamer is het hart van de woning, wat benadrukt wordt
door de elegante ronde vormen. De imposante leefkeuken
kreeg een toegankelijke uitstraling door de verlichting en de
organische eetkamerstoelen, uitgevoerd in een rijke stof,
gecombineerd met groen leer.
Op de bovenverdieping bevinden zich twee logeerkamers, een
gastenbadkamer en een klassieke vleugel waar de master bedroom met badkamer en inloopkast zich bevindt. Hier kunnen de
bewoners zich terugtrekken en ongestoord tot rust komen. De
zorgvuldig op elkaar afgestemde kleuren zorgen voor een luxe
en sfeervolle omgeving die aanvoelt als een hotelsuite.

Interieurontwerp & meubilair: Huis van Strijdhoven Interieurs
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Wellness & Tuin | stoer karakter

wensen. Erik Knops vertelt: “De tuin was oubollig en is volledig op de schop

Toen de opdrachtgevers de woning kochten, beschikte deze

gegaan. Hij moest karakter uitstralen. Daarom hebben we alles groots opgezet

al over een binnenzwembad met sauna. Dit wellnessgedeelte

qua vormen en lijnen.” Dat grootse is al zichtbaar aan de voorzijde van de

was net als de woning toe aan een opknapbeurt en werd

woning, waar de poorten een moderne uitstraling kregen en er twee toegangen

volledig opnieuw bekleed met natuursteen. Ook hierin adviseerde

kwamen tot het perceel. Betonnen trappen bieden toegang tot het hoger

Kees van Strijdhoven de bewoners. “Het was voor hen zeer

gelegen huis. Dit staat nu op een soort podium, zowel aan de voor- als de

belangrijk dat het interieur van de woning en het zwembad

achterzijde. Erik: “Om de tuin onderhoudsvriendelijk te maken, hebben we

vloeiend zouden doorlopen naar de tuin. Ook wilden ze een

gebruik gemaakt van gebakken klinkers die ingevoegd zijn tegen onkruid, split,

onderhoudsvriendelijke tuin met een moderne vormgeving”,

gevlinderd beton, veel siergrassen en taxuswolken. Die geven het groene karakter

vertelt Kees. In nauw overleg met Huis van Strijdhoven maakte

aan het geheel. Met zwarte kleuren en twee haarden hebben we het huis een

Knops Tuindesign een ontwerp dat volledig paste bij deze

stoer karakter gegeven.”

Over Huis van Strijdhoven
Huis van Strijdhoven is een high-end ontwerpstudio met een showroom van 500 m2 in Oisterwijk. Daar
kun je de sfeer proeven van luxe interieurs met een comfortabel woongenot. Materialen, meubels,
wandafwerkingen: je krijgt er een indruk van alle mogelijkheden, de stijl van het ontwerpbureau en hun
manier van werken. Eigenaar Kees van Strijdhoven ontwerpt interieurs die bekend staan om hun comfort,
rust, balans, sfeer en eigenheid. Daarbij staat een luxe uitstraling garant. De woon- en werkwensen van
de opdrachtgevers staan daarbij uiteraard voorop. Kees van Strijdhoven brengt die allereerst in kaart,
om vervolgens een moodboard en een schetsontwerp te maken. Stap voor stap wordt vervolgens een
compleet interieurontwerp uitgewerkt. Alle onderdelen worden tot in detail uitgevoerd, van verlichtingsplan tot het meubilair en de eindstyling. De showroom is open van dinsdag tot en met zaterdag. Je
kunt vrij binnenlopen, maar voor een uitgebreid adviesgesprek is het verstandig om eerst een afspraak
te maken.
Kees van Strijdhoven | interieurontwerper

www.keesvanstrijdhoven.nl
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Verbinding binnen-buiten | nieuwe ideeën

“Die vormt nu de verbindende schil tussen binnen en buiten. Hij

Deze woning is een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat een goede samenwerking

loopt door naar het wellnessgedeelte. De lamellen in de

tussen de interieurontwerper en de tuinarchitect kan bijdragen aan een top-

overkapping kunnen geopend en gesloten worden. Als je wilt

resultaat. De bewoner vertelt: “Beide partijen kijken toch weer anders naar

genieten van de zon of meer licht wilt, dan kun je daarmee spelen.”

elkaars ontwerpen, waardoor een soort sparmoment ontstond. Er werd breder

Inmiddels wonen de opdrachtgevers een jaar in de villa en het

gekeken, waardoor nieuwe ideeën ontstonden. Zo zou het bouwteam normaal

bevalt perfect. “Het is precies geworden wat we voor ogen

gesproken de trap bij de woning ontwerpen, maar dat idee kwam nu van Erik

hadden en Kees van Strijdhoven heeft ons volledig ontzorgd in

Knops vandaan. Die trap licht het huis op en het geeft meer diepte aan de tuin.

het proces. We hebben erg veel wooncomfort teruggekregen”,

Bovendien zie je dat niet alleen het lichtplan voor binnen belangrijk is, maar ook

vertelt de bewoner. “Bovendien zie je na een jaar dat de tuin

voor buiten. Apart van elkaar waren we nooit tot dit resultaat gekomen.” De

volwaardiger wordt. Dat gaat best snel.” Ook Kees en Erik zijn

buitenverlichting werd door Knops Tuindesign zelf ontworpen. Onder de bomen

bijzonder trots op het resultaat én op hun samenwerking. Die

werden spotjes geplaatst om deze uit te lichten. Moonlightbollen komen door de

smaakt zelfs naar meer, vertellen ze: “Eerder hadden we nog

hele tuin terug. Overdag zie je alleen witte bollen en ‘s avonds geeft de verlichting

geen projecten samen gedaan, maar nu komen die er wel aan.

een bijzonder plaatje. Ook de overkapping werd door Knops ontworpen. Erik:

Allemaal naar aanleiding van deze woning.”

Over Knops Tuindesign
Knops Tuindesign is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van exclusieve tuinen. Zij kijken naar de
wensen van de klant en de mogelijkheden van de omgeving. Dit resulteert steevast in een omgeving van
luxe, rust en harmonie. Een tuin die het hele jaar door, in ieder seizoen precies goed is. Tuin- en landschaps-
ontwerper Erik Knops is de oprichter van Knops Tuindesign. Zijn stijl kenmerkt zich door strakke lijnen en
een tijdloos karakter. Voor iedere tuin zoekt hij naar een oplossing op maat. Naast luxe tuinen, legt Knops
Tuindesign ook dakterrassen en luxe wellness aan. Erik Knops ontwerpt en realiseert het hele proces met
een praktische en creatieve inslag. Of het nu om een bedrijfstuin gaat, een villatuin, een buitenkeuken, een
overkapping of een zwembad: Knops staat garant voor innovatieve oplossingen. Er wordt altijd gewerkt
vanuit de laatste trends en ontwikkelingen. Iedere opdracht is weer een nieuwe uitdaging om te inspireren.
Erik Knops | Tuinarchitect

www.knopstuindesign.nl

Louvredak: Livium BV
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Aanleg en onderhoud koi- en zwemvijvers: Vijveraccent
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Hovenier: Brouwers Groenaannemers
Ontwerp en levering verlichting: Lichtstudio Kwadraat
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Interieurontwerp & meubilair
Huis van Strijdhoven Interieurs, Oisterwijk
www.keesvanstrijdhoven.nl

Ontwerp en levering binnen- en buitenverlichting
Lichtstudio Kwadraat, Dongen
www.ls2.nl

Tuinmeubelen
Buitenhof Tuinmeubelen, Roosendaal
www.buitenhof-tuinmeubelen.nl

Tuinontwerp & begeleiding
Knops TuinDesign, Tilburg
www.knopstuindesign.nl

Designlamp (hal)
Brand Van Egmond, Naarden
www.brandvanegmond.com

Hovenier (tuinaanleg en beplanting)
Brouwers Groenaannemers, De Moer
www.brouwersgroenaannemers.nl

Bouwbegeleiding
Vogels Bouwmanagement, Tilburg
www.vogels.nu

Natuursteen
Lion Stone Composiet, Tilburg
www.lion-stone.nl

Hekwerken en poorten
Van Besouw Metaal, Tilburg
www.vbm.nu

Betonvloeren
BBM Vloeren, Veertels
www.bbmvloeren.com

E-installatie + domotica
Van Gerwen Installaties, Tilburg
www.vangerweninstallaties.nl

Aanleg en onderhoud koi- en zwemvijvers
Vijveraccent, Tilburg
www.vijveraccent.nl

Maatwerk keukens en interieurbouw
Ecker Interieur, Waalwijk
www.ecker-interieur.nl

W-Installatie
Installatiebedrijf Van Velthoven & Kruijssen, Moergestel
www.velthovenkruijssen.nl

Gevelsteen
MBI, Veghel
www.mbi.nl

Houten vloeren
BVO Vloeren, Breda
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Zwembad en sauna
VSB Wellness BV, Diessen
www.vsbwellness.nl

Deurbeslag
FORMANI®, Maastricht-Airport
www.formani.com

Haarden
Vestia Kachels B.V., Tilburg
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Louvredak
Livium BV, Hengelo
www.livium.nl
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