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Spanjers Architect realiseert een droomwoning op maat 

Statig landhuis 
in natuurlijk 

gebied

ONTWERP • AANLEG • ONDERHOUD • BEDRIJFSTUINEN

Dé hovenier voor elk seizoen… onze naam zegt het al, ons logo illustreert het!
Corné Batenburg Hoveniers heeft voor ieder seizoen de juiste aanpak.

Loopt u met plannen voor een nieuwe tuin of staat u voor de keuze, zelf tuinieren in de weinige
vrije tijd of laten tuinieren en er volop van genieten? Dan bent u bij ons hartelijk welkom! Of het
nu gaat over het ontwerpen, de aanleg of het onderhoud, wij gaan het voor u regelen!

Albert Einsteinstraat 4, 3261 LP Oud-Beijerland    |    T 0186 62 33 57    |    M 06 53 34 25 25    |    E info@cornebatenburghoveniers.nl    |    I www.cornebatenburghoveniers.nl



2928
excellentmagazine.nl

LANGE TIJD WAREN ARCHITECT BAS SPANJERS EN ZIJN OPDRACHTGEVERS IN DE VERONDERSTELLING DAT 

HET LANDHUIS WAAROP HET GEZIN EEN OOGJE HAD ALLEEN VERBOUWD MOCHT WORDEN. BAS SPANJERS: 

“HOEZEER WE OOK TRACHTTEN OM AAN DE WENSEN EN EISEN TE VOLDOEN, BLEEK HET ONMOGELIJK OM DE 

WONING OM TE TURNEN TOT DE STATIGE, WIT GESTUCTE EN VOORAL MODERNE VILLA VAN HUN DROMEN.” 

EEN OPMERKING VAN DE ARCHITECT VAN DE WELSTANDSCOMMISSIE BRACHT LICHT IN DE DUISTERNIS. “HIJ 

VROEG ONS WAAROM WE DE WONING NIET SLOOPTEN. BLEEK DAT ONDANKS EERDERE NEGATIEVE BERICHTEN 

TOCH TE MOGEN. FANTASTISCH NATUURLIJK, WANT ZO KONDEN WE TÓCH HUN DROOMWONING REALISEREN 

OP DE PLEK WAAR ZE ZO GRAAG WILDEN WONEN”, ALDUS DE EIGENAAR VAN SPANJERS ARCHITECT.

“Een rieten kap, een overkapping die aan het huis vastzit, vides, hoge pla-

fonds, een fraai uitzicht op de achtergelegen landerijen en ondanks dat we 

een grote woning wensten, wilden we een sfeervolle leefomgeving”, benoemt 

de vrouw des huizes enkele punten die op het bij Bas Spanjers aangeleverde 

programma van eisen prijkten. “Verder hadden we foto’s verzameld van ver-

schillende woningen die ons aanspraken. Het is Bas zeer goed gelukt om al die 

wensen en verschillende elementen die we aandroegen te laten samensmelten 

tot dit resultaat. Het is een woning die precies aansluit op onze dromen en op 

ons leven. De verschillende ruimtes kloppen qua grootte, het gebruiksgemak 

is hoog, de loop- en zichtlijnen zijn functioneel en fraai en ook de gewenste 

sfeer is voelbaar.”

STRAK EN WARM KLEURENPALET 
“Een chique, statige woning met allure. Zonder protserig te zijn. Een woning 

ook met een zeer hoog afwerkingsniveau”, omschrijft architect Bas Spanjers 

zijn creatie. “In totaal telt de woning maar liefst 1600 m³. Een serieus volume, 
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maar dat gevoel heb je niet als je er verblijft. Het geheel is sfeervol: je voelt een 

bepaalde intimiteit in de woning. Dat komt natuurlijk door de fraaie inrichting, 

maar ook doordat de woning als het ware uit twee in elkaar geschoven delen 

bestaat.” In het exterieur paste de bevlogen architect naast strak uitgevoerd 

stucwerk aluminium kozijnen en dakkapellen én eikenhout toe. En als dakaf-

werking natuurlijk het zo gewenste riet. “Het exterieur oogt strak, maar door 

de natuurlijke materialen toch ook warm. Daarnaast combineert het witte stuc-

werk fraai met het zwarte aluminium.”

LEEFKEUKEN ALS KLOPPEND HART
“In de lente- en zomermaanden genieten we als gezin volop van het buiten-

leven. Lekker eten op het aan de keuken grenzende terras, spelen in de tuin 

en natuurlijk maken we optimaal gebruik van het buitenzwembad en het pool-

house. Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, zitten we ’s avonds veel in de 

televisiekamer en rondom de haard. Maar de leefkeuken is toch wel de ruimte 

waar het dagelijkse leven zich vooral afspeelt”, aldus de gelukkige bewoonster 

van de bijzondere woning, die verder onder meer bestaat uit twee kantoorruim-

tes, vijf slaapvertrekken, twee badkamers en een jaloersmakend binnenzwem-

bad. “Op de eerste verdieping aan de voorzijde van de woning is het domein 

van de kinderen gesitueerd; aan de achterzijde genieten de heer en vrouw 

des huizes van een luxe en sfeervolle badkamer en een master bedroom van 

waaruit ze een prachtig uitzicht hebben op het achtergelegen natuurgebied”, 

legt Bas Spanjers uit. 

De warme en stijlvolle inrichting van de woning komt van de creatieve hand 

van Iki Styling en is een toonbeeld van alles waartoe de specialist in interior 

design en styling in staat is. Natuurlijke materialen als marmer, leer, hout en 

mozaïek vormen samen een warm en sfeervol geheel. Een geheel waarover 

de opdrachtgeefster meer dan te spreken is. “Het komt nog regelmatig voor 

dat we denken:  Jeetje, dit is ons huis. De woning, de inrichting, de tuin en de 

omgeving: alles klopt!”

Waterstijl
STRAK, JALOERSMAKEND EN ENERGIEZUINIG
Het prachtig gelegen buitenzwembad is gerealiseerd door Waterstijl. De specialist in luxe zwembaden, whirlpools, sauna’s en infraroodcabines plaatste een kwalitatief 
hoogwaardig bad van het merk Starline. Waterstijl behoort tot de selecte groep officiële dealers van dit toonaangevende Nederlandse merk. Het zwembad uit de Nova Line heeft 
een grootte van tien bij vier meter, kent een strak lijnenspel en is voorzien van energiezuinige apparatuur, zoals bijvoorbeeld een Starline Roldeck. 
Dit systeem bestaat uit drijvende lamellen die letterlijk om een RVS-as gerold worden. Daarbij zorgt een stille motor voor een geruisloze en volautomatische bediening. De 
opdrachtgevers kozen voor een speciale solaruitvoering, waardoor het zwemwater door zonlicht wordt verwarmd. Starline Roldeck is een zeer fraaie oplossing voor het behoud, 
de energiebesparing én de veiligheid van uw zwembad. De ervaren vakmensen van Starline kunnen op afstand inloggen in het zuiveringssysteem van het zwembad en kunnen 
bij eventuele onregelmatigheden snel schakelen en handelen.

Tuinarchitect Michiel van Loon
BALANS EN CONTRAST IN LANDSCHAPPELIJKE TUIN

“Rondom de woning koos ik ervoor om het tuinontwerp aan te laten sluiten op het strakke lijnenspel van het exterieur. Verder van de woning weg zie je meer natuurlijke, 
organische vormen en vloeien de tuin en de achtergelegen landerijen met als landmark de door ons ontworpen hooimijt op een natuurlijke wijze in elkaar over, wat leidt tot een 
ruimtelijk effect. Door de strak vormgegeven plantvakken rondom de woning te voorzien van een mix van weelderige planten, zorg ik voor een speels contrast met de strakke 
uitstraling van het exterieur. Ook behielden we enkele bestaande notenbomen die karakter geven met hun volwassen uitstraling”, aldus Michiel van Loon, architect voor tuinen en 
buitenplaatsen.
“De nieuw geplante bomen zorgen samen met de overige beplanting voor een balans tussen het groen en de verhardingen. Tussen harde en levendige materialen. Iets wat ik 
erg belangrijk vind in mijn ontwerpen. Een mooi voorbeeld hiervan is het poolhouse dat voor een groot deel wordt omzoomd door prachtige bomen en glooiende randen van 
Rhododendron. Vanuit het poolhouse en terras van fluweelbeton genieten de bewoners van zichtlijnen de tuin en landerijen in maar natuurlijk ook naar hun prachtige woning, een 
beleving met allure.”.
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kadertekst Pfesigent. 
HOUTBOUW
Harum eatur min est ariorpo rrumquam facia ne imus es voluptaecae. Nam quametust, omnis quo etur sint dolorrovid estrum enim vellut eum am rem dolorepuda denda veliqui 
venimus aut voluptatur acea sit que endae duci que vendis sitem facepe venihit atiorum quamusapero et ipiciaepudit rat ides aborrum fugitius doluptas quae eatium sam, quati 
rem qui se sendus, inventiatem quo to velenimolum latetur ratur aut et ut ut volendus evellabo. Iquam ra volorro que vit por alita si volor sit endipsus etur sequias ab in re veritin 
pore, ipsam volorerrovid moluptatibus sunt.
Ceratur? Xerum re que con cusci blant.que cuscid qui offic to odistem porpos aut utatum rest est quae et harcia sum restia velluptate nonseque evel ilitionseque pedEhenitassint 
ilitece prepre voleni bearciumque cuscid qui offic to odistem porpos aut utatum rest est quae et harcia sum restia velluptate nonseque evel ilitionseque pedque cuscid qui offic to 
odistem porpos aut utatum rest est quae et harcia sum restia velluptate nonseque evel ilitionseque pedque cuscid qui offic to odistem porpos..
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intoWood 
WARM EN KWALITEITSVOL MAATWERK

Waar intoWood  bij de oprichting in 2012 vijf 
medewerkers telde, zijn thans dagelijks zo’n vijfendertig 
vakmensen in de weer om de meest prachtige en 
kwaliteitsvolle meubels, vloeren, maatwerkkeukens, 
bars en complete interieurs van kantoren, winkels, 
horecagelegenheden én woningen te realiseren. 
Zo speelde het in Etten-Leur gelegen bedrijf een 
grote rol in het creëren van het warme en sfeervolle 
droominterieur in de door Bas Spanjers Architect 
ontworpen woning.

Aldaar legde intoWood de parketvloeren en de 
gietvloer en realiseerde het kwaliteitsbedrijf onder 
meer de keuken, de (inloop)kasten en het stijlvolle 
badkamermeubel. Naast massief eikenhout gebruikte 
intoWood onder meer marmer, messing en staal om de 
prachtige maatwerkcreaties te creëren. De vakmensen 
van intoWood beheersen tal van disciplines, waardoor 
het bedrijf het totale project in eigen beheer kon 
uitvoeren. Gezien het prachtige eindresultaat, slaagde 
intoWood ook in deze woning in het volbrengen van zijn 
missie: het waarmaken van de woonwensen van de 
opdrachtgevers. 
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Spanjers Architect 
Het Kolkven 3
5688 XN Oirschot
Tel: 0499-846821
M: 06-11435635
bas@spanjers-architect.com
www.spanjers-architect.com

Waterstijl
Aventurijn 196
3316 LB Dordrecht
Tel: 078-6737373
info@waterstijl.nl
www.waterstijl.nl 

Michiel van Loon
Meierijsebaan 1
5688 LT Oirschot
Tel: 06-28998414
info@michiel-vanloon.nl
www.michiel-vanloon.nl

Revy Stone
Jan de Rooijstraat 45
5171 DR Kaatsheuvel
Tel: 0416-317800
info@revystone.nl
www.revystone.nl

Boley Exclusieve Openhaarden
Marconiweg 1
5466 AS Veghel
Tel: 0413–340545
algemeen@boley.nl
www.boley.nl

Alphenberg
Tielenstraat 7
5145 RC Waalwijk
Tel: 073-7470085
info@alphenberg.com
www.alphenberg.com

Van Feij
Mijlweg 41
3295 KG ‘s-Gravendeel
Tel: 078–6731216
info@vanfeij.nl
www.vanfeij.nl

Vastgoed in Nederland BV
Henry Dunantlaan 1
2990 AM  Barendrecht
info@vinbv.nl
www.vinbv.nl

IKI Styling - Interior Design & Styling
M: 06-10000102
info@ikistyling.nl
www.ikistyling.nl 

IntoWood
Nijverheidsweg 13
4879 AP Etten-Leur 
Tel: 076-7620063
info@intowood.nl
www.intowood.nl

Geldersche Houtbouw
De Vang 3
3774 SL Kootwijkerbroek
Tel: 0342-440034
info@gelderschehoutbouw.nl
www.gelderschehoutbouw.nl

Corné Batenburg Hoveniers 
Albert Einsteinstraat 4
3261 LP Oud-Beijerland
Tel: 0186-623357
M: 06-53342525
info@cornebatenburghoveniers.nl
www.cornebatenburghoveniers.nl

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

T 0342 44 00 34 / De Vang 3 Kootwijkerbroek / info@gelderschehoutbouw.nl

WELKOM IN ONZE SHOWROOM
gelderschehoutbouw.nl

    DE KRACHT VAN MAATWERK


