
Romantische premium 
villa met bijzondere aura

De sfeervolle keuken van RMR. De keuken, centraal gelegen in de woning.

Hetzelfde geldt voor de romantische villa van de buren om de 

hoek, die ook werd gerealiseerd door Wolfs Architecten. Hoewel 

de villa’s qua stijl en grootte niet overeenkomen, is ook hier de 

hand van de architect duidelijk zichtbaar. 

Marinus Wolfs van Wolfs Architecten herinnert zich de gelukzalige 
blik van de charmante vrouw des huizes na oplevering nog goed. 
Haar blik sprak boekdelen. “Dat klopt”, reageert de bewoonster. 
“Vanaf een tekening kan ik me doorgaans niet echt een goede 
voorstelling van zaken maken. Ik moet het daadwerkelijk zien. Ik 
weet wel altijd zeker wat ik mooi en niet mooi vind!”

Een fraaie, sfeervolle RMR-keuken vormt de centrale plek in de 
woning, met een open verbinding naar de woonkamer. Er wordt 
gekookt, maar óók geleefd. “Op een dag denk je: ‘dit is míjn leven, 
nu ga ik ervan maken wat ík wil’. Je gaat je eigen geluk opeisen. 
Het stileren van ons eigen, nieuwe huis was onze levensdroom. 
Dankzij Marinus en geweldig vakmanschap is dat optimaal gelukt. 
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De door Huis van Strijdhoven ingerichte, sfeervolle woonkamer.

Het is een fantastische plek waar we graag samen zijn. De wo-
ning en het interieur ademen echt onze stijl uit.” En inderdaad: 
de Brabantse villa is een afdruk van de geest en ziel van beide 
bewoners. Een moderne, knusse, romantische en unieke plek. 
Nieuwbouw om eervol voor te klappen.

“Het was onze levensdroom om ons 
eigen nieuwe home te styleren”

RMR-keuken is een plaatje
De keuken is het hart van een huis en de plek waar bewoners hun gastvrijheid laten zien. 
In deze villa zijn ze er perfect in geslaagd. Kleur, materiaal en vormgeving zorgen voor 
een ‘luxury’ uitstraling. En tegelijkertijd straalt de keuken rust en vriendelijkheid uit. 
RMR interieurbouw is dan ook de ideale partner om exclusieve projecten vorm te geven. 
RMR heeft dezelfde drang naar perfectie als toparchitecten als Bob Manders en Marinus 
Wolfs. De keukenspecialist RMR uit Moergestel, waar Wolfs Architecten ook is gevestigd, 
maken alles op maat, en maken gebruik van de modernste en nieuwste materialen en 
technieken. Het vernieuwend denken en ontwerpen weerspiegelt zich in het perfecte 
eindresultaat: een combinatie van aandacht, gevoel, creativiteit en originaliteit. 
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Huis van Strijdhoven zorgt voor allure
Huis van Strijdhoven, in Oisterwijk, creëert woon- en werkomgevingen die een echt 
thuisgevoel geven en een unieke identiteit hebben. Dat is ook in de gezellige villa 
zicht- en voelbaar. “De bewoners en hun drie dochters wilden een huis waar het iede-
re keer opnieuw gezellig thuiskomen is”, zegt interieurontwerper Kees van Strijdho-
ven. “Met die wensen als uitgangspunt zijn we samen aan de slag gegaan om daar zo 
optimaal mogelijk invulling aan te geven.” 

De bewoners en architect zijn het erover eens: de uitkomst is zeer 
geslaagd. En daar is geen speld tussen te krijgen. Interieur, gordij-
nen, luxaflex, vloeren, kleuren van de muren en het uitgekiende 
verlichtingsplan zorgen voor een relaxte en sfeervolle omgeving. 
Het ontwerp van architect Marinus Wolfs en het ontwerp van het 
interieur vormen een naadloos geheel. Het typeert het vakman-
schap van architect én interieurontwerper Kees van Strijdhoven. 

Het ontwerp van de woning en het 
interieurontwerp sluiten naadloos op elkaar aan.
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De garantie van Wolfs Architecten
Het inzetten van Wolfs Architecten biedt dan ook garantie op kwaliteit, budget, timing en creativiteit. 
Wolfs is erop uit mensen altijd weer positief te verrassen. De architect speelt graag met licht en gewicht-
loosheid. Het ritme van hoogte, licht en afmeting en de harmonie met de omgeving is voor hem belang-
rijk. Hij stemt de planning dan ook perfect af op het tijdsgewricht waarin bewoners een huis willen 
componeren en beleven. “Het is precies geworden zoals we voor ogen hadden. Dit is écht een fantastisch 
huis om in te leven”, klinkt het in koor.    

Tekst: Ton Reijnaerts

Fotografie: Dré Wouters  

Een woning met ziel en persoonlijkheid 
Sprankelend, authentiek en eigenzinnig. Het intellectueel en gevoelsmatig sparren tussen bewoners, architect 
Marinus Wolfs en gedreven vakmensen resulteerde in een, op een bijzondere leest geschoeide nieuwbouw. 
Verrassend en bijzonder met ingetogen klasse. Een thuis dat ontegensprekelijk de identiteit van de bewoners 
weerspiegelt. Het is zichtbaar in alle subtiele details van de woning. Exquise kwaliteit, maar ook karakter en 
individualiteit. De woonkamer, compleet met moderne open haard, is het emotionele centrum waar 
ontspanning en inspiratie bij elkaar komen. De plek waar de dialoog ontstaat tussen sfeer en compromisloze 
vormgeving. “Deze woning weerspiegelt ons”, vertellen de bewoners enthousiast. 

Een prachtige inloopbadkamer annex ouderslaapkamer.

Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Architect
Wolfs Architecten, Moergestel
Telefoon: 013 – 5132670
www.wolfsarchitecten.nl

Interieur en (raam)decoratie
Huis van Strijdhoven, Oisterwijk
Tel.: 013 – 522 0640
www.keesvanstrijdhoven.nl

Interieurbouw
RMR Interieurbouw, Moergestel
Tel.: 013 – 5130696
www.rmr.nl

Haard
Vestia Kachels, Tilburg
Tel.: 013 – 5433965
www.vestiakachels.nl

Verlichting
Grimex, Nibbixwoud
Tel.: 0229 – 571030
www.grimexlicht.nl

Sanitair
Installatiebedrijf Van Velthoven & Van Kruijssen, Moergestel
Tel.: 013 – 5131284
www.velthovenkruijssen.nl

Stukadoor
Stucadoorsbedrijf L&L, Sint-Michielsgestel
Tel.: 073 – 5518170
www.stucadoorsbedrijflenl.nl
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