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MODERN WONEN

WANDEN VAN HOUT, KOKOS, MOS, SCHELPEN EN SCHORS

Geïnspireerd door de natuur en met liefde voor natuurlijke vormen
en structuren, creëert Nature at Home duurzaam interieur en decoratie uit restmaterialen. De grondstoffen van bomen, planten,
schelpdieren en restproducten worden gecombineerd tot prachtige, handzame muurpanelen. We maken gebruik van hout, schors,
kokosnoot, schelpen en mos om unieke en gevarieerde collecties
samen te stellen.

in authentieke boerderijsferen

Style of restyle een ruimte tot een organisch geheel met wandpanelen van natuurlijke materialen. Dit geeft de ruimte niet alleen
een levendige uitstraling en ontspannen sfeer, het verbeter ook de
akoestiek. Zelfs subtiel toegepast op enkele accentwanden zorgt
het voor een wereld van verschil. De wanpanelen zijn duurzaam,
gemakkelijk te verwerken en eenvoudig met montagekit aan te
brengen.

“DE VLOEREN IN DE WONING WAREN MINDER VLAK DAN EEN GEMIDDELDE TUIN EN
MENSEN GROTER DAN 1,70 METER MOESTEN IN VERBAND MET DE LAGE PLAFONDS
EN DOORGANGEN GEBUKT DOOR DE BOERDERIJ WANDELEN”, KIJKT ARCHITECT
BAS SPANJERS TERUG OP ZIJN EERSTE KENNISMAKING MET DE HISTORISCHE
BOERDERIJ – EEN BESCHERMD DORPSGEZICHT – IN HET BRABANTSE LAND. DE
WONING GING TEGEN DE VLAKTE – ENKELE NOG BRUIKBARE ITEMS ZIJN BEWAARD
GEBLEVEN – EN DAARVOOR IN DE PLAATS ONTWIERP DE EIGENAAR VAN SPANJERS
ARCHITECT EEN TOT IN HET KLEINSTE DETAIL KLOPPENDE LANGGEVELBOERDERIJ,
DIE PERFECT OPGAAT IN DE LANDELIJKE OMGEVING EN AANSLUIT BIJ DE OVERIGE
BOERDERIJEN IN DE STRAAT. OOK HET ROYALE BIJGEBOUW IS DOOR DE CREATIEVE
VAKMAN ONTWORPEN.

Contactgegevens

Volg ons om up to date te blijven
@natureathome_wallpanels

@natureathome.nl

@natureathome_wallpanels

@NWallpanels

Belder 27
4704RK Roosendaal
+31(0)165 744 007
+31(0)6 22 7903 09
info@natureathome.nl
Www.natureathome.eu

Bas en Linda Spanjers
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“Van de dikte van de kozijnen en het deurbeslag tot de gevelindeling, de
plek van de schoorsteen en de combinatie van de toegepaste materialen:
over elk detail is nagedacht om de authentieke uitstraling van een historische boerderij te realiseren”, aldus Bas, die wijst op de paar rijen dakpannen in het verder uit riet bestaande dak. “Vroeger waren de daken van
boerderijen een afspiegeling van het succes van de boer. Bestond het dak
volledig uit riet, was je niet succesvol, want dat was toen de goedkoopste oplossing. Een paar rijen met dakpannen was al heel wat en had je
een volledig pannendak, had je als boer heel goed geboerd. Volgens de
overlevering betekent het gezegde ‘onder de pannen zijn’ dan ook dat je
zeer succesvol bent. De keuze om op deze woning beide materialen – de

gebruikte pannen lagen op het dak van de gesloopte boerderij – toe te
passen, is dus een knipoog naar vervlogen tijden en geeft charme aan
het totaalplaatje.”
STRAK EN LANDELIJK
Aan de binnenzijde zien we een fraai contrast tussen modern en landelijk
wonen. Heldere zichtlijnen, strakke afwerkingen en trendy stalen deuren
smelten samen met historische spanten, robuuste materialen en hergebruikte tegeltjes op de vloer van de bijkeuken. “Dat krijg je als de ene bewoner houdt van strak en modern wonen en de ander een voorkeur heeft
voor landelijke sferen. Als je die twee smaken samenvoegt, levert dat een
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prettig en – nog belangrijker – een juiste afspiegeling van de wensen en
de dromen van de opdrachtgevers weer”, geeft Bas aan. Geheel naar wens
staan de bewoners via de vele glaspartijen overal in contact met de landelijke omgeving, tot aan het bad aan toe. “Als de bewoners bij lekker weer
de openslaande deuren in de keuken openen, zorgt dat natuurlijk voor
een romantisch en vrij gevoel. Aangrenzend aan de woning is een terras
gerealiseerd en heeft de tuin aan weerszijden van de ‘catwalk’ een gestileerd karakter. Achter het schapenhek rondom het oude kippenschuurtje
is de tuin weelderig en landelijk, waardoor ook buiten een fraai contrast
tussen modern en landelijk wonen zichtbaar is.”

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Spanjers Architect V.O.F.
Het Kolkven 3
5688 XN Oirschot
Tel: 0499-846821
bas@spanjers-architect.com
www.spanjers-architect.com
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Bouwbedrijf Pijnenburg
Broekstraat 4F
5688 JW Oirschot
Tel: 06-48494047
info@bouwbedrijfpijnenburg.nl
www.bouwbedrijfpijnenburg.nl

Landelijk Interieurbouw
Brieltjenspolder 8
4921 PJ Made
Tel: 06-42123049
info@landelijk-interieurbouw.nl
www.landelijk-interieurbouw.nl

