
Het is de emotie van het Portugese tintje en de moderne eigentijdse architectuur die deze villa in Zuid-Nederland zo 

onderscheidend maakt. Perfecte lijnen en geciviliseerde klasse, maar ook scherpe lijnen en fantastische zichtlijnen, 

in de door een natuurpark omgeven woning. “Dit is ons eilandje. Licht en rust zijn hier mijn grootste rijkdom”, glimlacht 

de vrouw des huizes.  

Moderne villa in natuurparadijs  
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Een prachtig hekwerk als bewijs van goede smaak, maar óók als 
waarborg voor een stukje veiligheid en geborgenheid, opent zich. Een 
iconisch vormgegeven villa ontrolt zich aan het geestesoog en verhoogt 
de hartslag.  Voor mensen aan de bonuszijde van het leven staat een 
‘home’ anno heden voor een fantastische plek om samen te zijn en in 
je hoofd zo vrij mogelijk te denken. Op de grens van Limburg en 
Noord-Brabant staat een nieuwe woning die aan alle eisen voldoet. 
Stijlvol, detaillistisch en compromisloos, in prachtige natuurmaterialen. 
Tot een bladhoudende kurkeik aan toe.  

“Stijlvol, detaillistisch en 
compromisloos, in natuurmaterialen”

Star Landscaping was verantwoordelijk voor het tuinontwerp, de aanleg en bestrating.
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Wimmer leverde onder meer de hardglazen afscheiding op de vide.
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Een ontmoeting met kunst, smaak en esthetiek
De villa en haar innerlijk weerspiegelt het karakter van de hoofdbewo-
ners, voorop de vrouw des huizes, in wie onmiskenbaar het bijzondere 
talent van een interieurarchitecte schuilt. “Weelderige luxe tref je hier 
niet aan”, glimlacht ze. Een terechte constatering. En toch is deze villa 
een ontmoeting tussen kunst, smaak en esthetiek. Als de imponerende 
toegangsdeur van de villa openzwaait, sta je meteen oog in oog met een 
even imponerend als grappig beeldwerk van een paard: de Horse 
vloerlamp van Moooi, designed by Marcel Wanders.

Leven met de seizoenen
In de toegangshal wordt ook meteen het fantastische samenspel tussen 
woning en natuur zichtbaar. Mensen worden gelukkiger als ze meer 
licht zien. In deze woning leef je met de seizoenen. Mooie luchten, de 
ondergaande en opkomend zon, regendruppels en sneeuwvlokken op 
het glazen dak van de hal. “Het is zó gaaf om dat te zien.”  Van over-
verhitting is ondanks de grote glasoppervlakten geen sprake. Driedubbel 
geïsoleerd glas en ventilatoren zuigen indien nodig de overtollige 
warmte af. 

Het is illustratief voor de topkwaliteit in deze villa, waar een aardpomp 
en niet zichtbare zonnepanelen duurzaamheid en toekomstbesten-

digheid garanderen. “We wilden oorspronkelijk een vakantiewoning in Portugal bouwen. 
Maar toen hier op dit grondstuk een woning te koop kwam, zei mijn man bij wijze van 
grap: ‘kunnen we zo’n stijl woning niet beter hier bouwen?’ Van het één kwam toen het 
ander.”

Een artistiek visitekaartje van Loek Stijnen 
Een rondgang op internet leidde de bewoners naar Lab32 architecten, in het Limburgse 
Geulle. “Hun stijl sprak ons meteen enorm aan. We wilden oorspronkelijk met drie 
architecten in gesprek gaan, maar na het eerste gesprek met Loek Stijnen hebben we dat 

“Ik houd niet van shabby chic. Wél van 
rust in het interieur”

De Extra Soft van Living Divani is geleverd door Hora Barneveld. In de wand werd een gashaard van Boley geplaatst.

Dankzij het werk van stucadoorsbedrijf Seuren ogen de ruimtes extra strak.
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Lab32 architecten
Lab32 architecten in Geulle is vanwege haar moderne eigentijdse 
architectuur uitgegroeid tot een household name bij mensen die de 
kroon op een levensdroom willen plaatsen. Bij Lab32 draait alles om 
(zicht)lijnen en  om een mooie vormgeving, ruimtelijk interessante 
oplossingen, mooie binnen-buiten relaties,  eenvoudige volumes en 
heldere en eerlijke materialen. Het constante streven naar architecto-
nische kwaliteit en een minimalistische vormentaal, maar óók het 
empathisch vermogen om samen met opdrachtgevers wensen te 
vertalen naar een droomhuis, heeft geresulteerd in vele mooie 
projecten in binnen- en buitenland.

Het onverwacht en veel te vroeg wegvallen van grondlegger Loek 
Stijnen kwam aan als een mokerslag. De visie en daadkracht van 
Loek Stijnen zit echter diep en onlosmakelijk verankerd in Lab32 
architecten, voorop in architect Clark Teensma met wie Loek Stijnen 
veertien jaar lang een onlosmakelijk verbonden twee-eenheid 
vormde. Het levenswerk van de vermaarde architect zal dan ook 
nooit verloren gaan. Ook de klanten hebben daar alle vertrouwen in, 
zo blijkt uit de goed gevulde orderportefeuille van Lab32 architecten. 
“Alle klanten zijn ons trouw gebleven en tal van veelal spectaculaire 
projecten van nieuwbouw tot woningrenovatie staan op stapel. We 
doen er bij Lab32 alles aan om het in ons gestelde vertrouwen waar te 
maken. We zijn ook onverminderd overtuigd van ons kunnen en 
onze onderscheidende kwaliteiten”, zegt Clark Teensma.                       

Voor meer informatie: www.lab32architecten.nl

idee laten varen. Er was meteen een klik.” De sparring tussen de 
ondernemersfamilie en Lab32 architecten resulteerde in een op een 
bijzondere leest geschoeide villa. “Dit huis is het artistieke visitekaartje 
van Loek Stijnen”, zegt de bewoonster. “Toen het af was, zaten we hier 
samen te genieten. ‘Dit voelt hier echt een beetje als mijn thuis’, zei hij. 
Loek kon geweldig goed luisteren en wist al onze wensen van bouwkundig 
tot esthetisch, van architectuur tot technologie en van duurzaamheid 
tot akoestisch en materiaalkeuzes in een prachtig ontwerp te vertalen.”  

In diverse ruimtes werden door DRT gietvloeren aangebracht.

De op maat vervaardigde, in zwart uitgevoerde keuken door Bad & Keuken Design, is voorzien van onder meer 
een Bora afzuiginstallatie en inductieplaat, een Gaggenau oven en stoomoven en een Quooker kraan, ook in het 
zwart. De keuken is van het materiaal Fenix NTM®.
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De allerbeste vakbedrijven 
Na de deskundige sloop van de oude gedateerde woning door Arie Laakakkers uit Sambeek, 
vergde het tot de oplevering van de nieuwe villa maar ruim een jaar tijd. Dat had alles te 
maken met de kwaliteit van het ontwerp en de deskundigheid van aannemer Berry 
Fleuren en de heer des huizes. Die gingen samen op zoek naar de allerbeste bedrijven in 
de markt, zowel qua vakmanschap als service en prijs-kwaliteit. Het weerspiegelt zich in 
de maakwijze en maakfinesses. High end in alle facetten en details. 

Van het strakke stukadoorswerk tot de schitterende akoestische plafonds en DRT 
gietvloeren en van het Wilms natuursteen tot het Wimmer glas en de Vava trappen. Om 
nog maar te zwijgen van de door B Dutch aangelegde badkamer met CEA kranen of de 
prachtige natuurhouten wand annex opbergruimte. Dit was een bijzonder ontwerpidee 
van de creatieve bewoonster en loopt van de hal naar de woonkamer. Bijzonder is ook de 
door de Star Landscaping prachtig ingebedde natuurtuin.  . Op de terrassen is het puur 
genieten.      

Geen weelderig huis
Hoewel van alle eigentijdse gemakken voorzien, is de villa geen weelderig huis. “Ik houd 
niet van shabby chic. Wél van rust in het interieur”, zegt de bewoonster. “Er is genoeg 
erbuiten. Als we dan thuiskomen hoeven mijn man en ik niet nog eens geëntertaind te 

“Weelderige luxe tref je hier niet aan, 
maar toch is deze villa een ontmoeting met 

kunst, smaak en esthetiek”

worden.” Glimlachend: “Mijn man – een sterke persoonlijkheid en 
‘decisionmaker’ - zegt altijd: ‘Doe maar. Jij kunt dat beter dan ik. Als 
ik vind dat het te gek wordt, grijp ik wel in.’”

In de entree de Horse vloerlamp van Moooi, designed by Marcel Wanders. De shutters 
(JASNO) zijn geleverd door Cor Paint.

De in beton uitgevoerde trap werd vervaardigd door VAVA.
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Karakter en individualiteit
Te gek werd het alleen in positieve zin van het woord.  Exquise kwaliteit, 
maar óók karakter en individualiteit. De Feniks tafel en kasten, waarop 
geen vingerafdruk, bacterie of natte kopafdruk beklijft, zijn ronduit 
sensationeel. En dat geldt ook voor de sublieme keuken en badkamer. 

De houten deuren in de woning en het hang- en sluitwerk zijn afkomstig van Houtz.

Het interieur maatwerk werd gedaan door Kortooms Interieur. Wilmsen leverde het natuursteen.
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Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Architect
Lab32 architecten, Geulle
Tel.: +31 (0)43 – 3655536
www.lab32architecten.nl

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Fleuren BV, Venray
Tel.: +31 (0)478 – 511204
www.bouwbedrijffleuren.nl

Interieur maatwerk
Kortooms Interieur, Deurne
Tel.: +31 (0)6 – 29468115
www.kortooms.com

Keuken
Bad en Keuken Design Sevenum bv, Sevenum
Tel.: +31 (0)85 – 4853286
www.bad-keuken.nl

Leverancier natuursteen
Wilmsen Natuursteen, Boxmeer
Tel.: +31 (0)485 – 325769
www.wilmsennatuursteen.nl

Hardglazen deuren, balustrades en afscheiding vide
Wimmer Glas Projecten, Haelen
Tel.: +31 (0)475 – 386115
www.wimmerglas.nl

Houten deuren en hang- en sluitwerk
Houtz, Oostrum
Tel.: +31 (0)478 – 631382
www.houtz.nl

Schilderwerken en leverancier raamdecoratie
Cor Paint | interieur- en kleuradviseurs, Venray
Tel.: +31 (0)478 – 582810
www.corpaint.nl

Stukadoor
Stucadoorsbedrijf Seuren, Grubbenvorst
Tel.: +31 (0)77 – 3663066
www.seurenstucadoors.nl

Gietvloeren
DRT Vloeren, ’s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 – 6121203
www.drtgietvloeren.nl

Betonnen trappen en dorpels
VAVA Veghel BV
Tel.: +31 (0)413 – 319001
www.vavaveghel.nl

Garagedeuren
Different Doors B.V., Budel
Tel.: +31 (0)495 – 470000
www.differentdoors.nl

Meubelen (Living Divani)
HORA, Barneveld
Tel.: +31 (0)342 – 424545
www.horabarneveld.nl

Haarden
Boley, Veghel
Tel.: +31 (0)413 - 340545
www.boley.nl

Ook de Cor Paint wandbekleding en bijzondere accessoires van Moooi en Polls Potten 
zijn pareltjes van goede smaak. In alles weerspiegelt de woning dan ook de persoonlijkheid 
van de bewoners. “Mijn man en ik, maar ook onze zoon (16) en dochter (13), voelen 
ons hier vanaf dag één helemaal thuis. Deze villa is écht de verwezenlijking van een 
levensdroom.”

Tekst: Ton Reijnaerts

Fotografie: Jaro van Meerten

“De bladhoudende kurkeik is binnen en buiten 
een fantastische eyecatcher”

Shutters
JASNO, Eersel
Tel.: +31 (0)497 – 531250
www.jasnoshutters.nl

Tuinontwerp, aanleg en bestrating
Star Landscaping, Cuijk
Tel.: +31 (0)485 – 215309
www.starlandscaping.nl

Poort en hekwerk
Elreka Hekwerken, Gemert
Tel.: +31 (0)492 – 366350
www.elreka.nl

Keuken en kasten in bijkeuken
Gemar Keukens, Cuijk
Tel.: +31 (0)485 - 513553
www.gemar.nl

Different Doors leverde de garagedeur, Elreka Hekwerken de poort en het hekwerk.
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Op een plek waar vroeger welgestelde mannen en vrouwen uit wandelen gingen, 

picknicken nu allerlei mensen met elkaar. De groene gazons en grote oude bomen 

nodigen uit om stil te staan op een fijne dag. Rondom het park werden in de 19e en 

20e eeuw karakteristieke huizen gebouwd. Huizen met een ziel en een verhaal. De 

bewoners kochten dit huis op gevoel en transformeerden het, met behoud van 

veel originele details, in hun droomhuis. De sfeer is warm, welkom en duurzaam. 

Karakteristieke villa met 
uitzicht op wandelpark

Tuinarchitect Jeroen Helming
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Thuiskomen
Als we de woning binnenkomen, valt de brede trap naar de verdiepingen op. De wanden 
kleuren lila en goud door het licht dat door de glas-in-lood ramen naar binnenvalt. De 
ruime gang met lamp van Timothy Oulton laat ons ervaren dat we hier op een plek zijn 
met geschiedenis. Vroeger kon de dienstbode via de zijdeur direct naar de keuken lopen. 
Die route is veranderd en nu zijn de eetkamer en de keuken met elkaar verbonden. De 
eetkamer staat met de woonkamer in verbinding en kan ook afgesloten worden door twee 
originele schuifdeuren. In de kast in de woonkamer vinden we een originele compacte 
natuurstenen gootsteen, een bewaard gebleven detail uit de jaren ‘30. 

Respect voor het verleden
De originele houten vloer is in visgraat gelegd en afgebiesd met een patroon van rechte 
stukken parket. De vloer is geschuurd, gerookt en met olie behandeld en vormt de basis 
voor de inrichting van het huis. De bewoners wilden graag een rustige kleur die overal in 
het huis terug zou komen. Zij kozen voor een grijze tint en hebben de houten deuren met 
authentieke deurposten laten schilderen in verkeerswit. 

Kadans van de ramen
De originele ramen zijn vervangen en ook de oude stalen kozijnen zijn 
vervangen door houten kozijnen. Het patroon van de ramen is gebleven 
en is nu ingepakt in HR ++ dubbelglas. Ook de glas-in-lood ramen 
zijn tussen dubbelglas geplaatst en bieden nu een uitstekende isolatie. 

Recht en sierlijk
De gevel van het huis is gereinigd en kreeg na afloop zijn originele 
warmrode kleur terug. De gevels zijn gemetseld in Noors verband en 
zijn aan de onderzijde voorzien van een inspringende plint. De hori-
zontale accenten van vensters en goten worden afgewisseld met sierlijke 
elementen, zoals het segmentvormig bovenlicht met een 4-ruits raam 
boven de openslaande tuindeuren en de siermetselwerkdetails in de 
vorm van gesloten ronde vensters met sluitsteentjes. De ramen zijn en-
kel- en meervoudig opgezet en hebben draairamen met roedeverdeling. 
Links naast de tuindeuren zien we een driezijdige erkeruitbouw met 
een gesloten balkon. De woning is voorzien van nieuwe dakgoten en 
regenpijpen en is opnieuw in de verf gezet. Door zijn karakteristieke 
hoofdvorm met de in- en uitspringende bouwdelen, kapvorm met 
afgestoken delen en twee grote bakstenen schoorstenen is het een 
prominent baken aan de rand van het wandelpark.   

Het beste van twee werelden
De oprit was vroeger aan de andere zijde van de woning. De uitdaging 
voor hoveniersbedrijf Biljoen Groen was om een ontwerp te maken 
waarin de bewoners optimaal van de tuin konden genieten, zicht op 
het wandelpark zouden hebben en tevens maximale privacy zouden 
hebben. Daarnaast moesten twee auto’s naast het huis geparkeerd kun-
nen worden. Biljoen Groen tekende verschillende ontwerpen en de 
bewoners kozen voor een variant met verschillende zitjes, organische 
vormen, hoge en lage begroeiing en rechte elementen. Twee strakke 
ondiepe watertafels van aluminium met fonteintjes geven de tuin meer 
diepte. De struiken, bomen en planten zijn in wolkenvorm aangeplant. 
De verharding is van natuursteen, gebakken klinkers en grind. De potten 
met planten zijn van Atelier Vierkant. De taxushagen en de strakke 
donkere schutting zijn de vaste contouren. De tuin is gevuld met onder 
andere rododendrons, siergrassen, hortensia’s en allium. Wit, groen en 
paars zijn de kleuren die tevens in het meubilair buiten terugkomen. 
De paarse loungeset is van Apple Bee. 

Vanuit de woning hebben de bewoners zicht op het omliggende wandelpark.

Oude, karakteristieke elementen worden gecombineerd met moderne technieken, zoals de designradiatoren van 
HD Heating. De bestaande vloeren werden geschuurd en afgewerkt met monocoat olie en de nieuwe duoplank-
vloeren en visgraat vloeren werden geleverd en gelegd door Houtkubus.

Dankzij Bang & Olufsen Arnhem kunnen de bewoners overal genieten van de klanken van 
muziek.

Het toilet is een beleving op zich, mede dankzij de accessoires van Geesa uit de modern art collection. 
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De natuur laat zich niet dwingen
De bewoners hebben samen met Biljoen Groen de bomen uitgekozen 
bij Boomkwekerij Ebben. Iedere stam is anders; de natuur laat zich 
niet in een vaste vorm stoppen. Rond de tuin bevindt zich een lage 
buitenmuur met origineel ijzerwerk. De tuin is voorzien van verlichting 
van BEGA onder de bomen en langs de meanderende paden. Op de 
oprit staat tevens een klimboom en speelhuisje voor de kinderen en 
een hoge tafel waar je ontspannen de dag kunt beginnen. Naast de 
voordeur hangen twee lampen van Marcel Wolterinck. 

Samen om de grote eettafel
De grote eettafel is een fijne plek om te zitten, naar de tuin te kijken en 
natuurlijk om gezellig te tafelen. Als je aan tafel zit ervaar je de privacy 
en de afscheiding van de weg en het wandelpark door de hoge schutting, 
als je gaat staan kun je juist over de schutting heen kijken en wordt 
buiten een deel van binnen. Boven de tafel hangt een lamp van Timothy 
Oulton en op de piano staan lampen van Eichholtz. In de eetkamer 
staan twee identieke buffetkasten die op maat gemaakt zijn. De indeling 
van de schappen is gemaakt op basis van de spullen die erin staan. De 
kast is dus zowel functioneel als mooi. De kasten zijn gemaakt door 
Hofstede Raanhuis.  

Het nieuwe toiletteren
Het toilet is een beleving en voorzien van de wcdouche van Geberit 
Mera. De deksel gaat automatisch open als je de ruimte binnenkomt. 
Als je gaat zitten voel je dat de toiletzitting verwarmd wordt en de föhn 
de geur van de ruimte zuivert. Na afloop wordt de pot met warm water 
gereinigd en sluit het deksel vanzelf.  Accessoires van Geesa uit de 
modern art collection zorgen voor extra luxe op het toilet.

Alles is met elkaar verbonden
Naast de deur van de woonkamer zien we een bel van bakeliet. Als we 
daarop drukken klinkt op de tweede verdieping het originele geluid 

van de roep om de bediende die daar haar kamer had. Alle leidingen zijn nu weggewerkt 
in de muur en het was een uitdaging om alle apparatuur aan elkaar te koppelen en 
onzichtbaar in de muren te verwerken. De apparatuur is via een module van Bang & 
Olufsen heel gemakkelijk te bedienen. We kunnen op verschillende plekken een plaatsje 
nemen op de bank en wegdromen op de klanken van de muziek of kijken naar de vlammen 
van de openhaard. 

Oude tijden herleven
In het gehele huis vinden we de originele verwarming terug, naast designradiatoren van 
HD Heating. Bijzonder is dat de verwarming in de erkers uit één stuk is gemaakt en niet 
uit drie verschillende onderdelen bestaat. De verwarming is overal voorzien van nieuwe 
knoppen die zoveel mogelijk de oude stijl doen herleven. Daarnaast zijn alle deurklinken 

De tuin lijkt grenzeloos over te gaan in het park (aanleg door BiljoenGroen).

De stoomcabine is afkomstig van Cleopatra. Het mozaïek in de stoomcabine is van het merk Aquacolor. 
Het bad, type Madrid en het wastafelmeubel type de Bologna, zijn beide afkomstig van RIHO.
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Dit project werd mede gerealiseerd door: 

Tuinaanleg en terras
Biljoen Groen, Velp
Tel.: +31 (0)26 – 3635683
www.biljoengroen.nl

Stoomcabine en –techniek
Cleopatra B.V., Zaandam
Tel.: +31 (0)75 – 6478200
www.cleopatra.nl

Overkapping / veranda
Aannemersbedrijf Linthorst, Apeldoorn
Tel.: +31 (0)55 – 5393777
www.linthorst.com

Accessoires toilet uit modern art collection
Geesa, Amersfoort
Tel.: +31 (0)33 – 4633214
www.geesa.nl

Mozaïeken in de badkamer
Aquacolor, Zottegem (BE)
Tel.: +32 (0)9 – 3679531
www.aquacolor.eu

Designradiatoren
HD Heating, Soesterberg
Tel.: +31 (0)346 – 331658
www.hdheating.nl

Beeld, geluid en domotica
Bang & Olufsen, Arnhem
Tel.: +31 (0)26 – 3513612
www.bos59.nl

Badkuip + badkamermeubel
RIHO, Tilburg
Tel.: +31 (0)13 – 5728728
www.riho.com

origineel, net als de vensterbanken. In de keuken vinden we een verwarming met daarboven 
een ruimte waar iets ingezet kan worden. Is het een oude bordenwarmer of werd daar 
vroeger het brood in afgebakken? Soms blijft er iets geheim uit het verleden.  

Beauty en wellness
Op de eerste verdieping vinden we twee kinderkamers, de masterbedroom en luxe badkamer. 
De badkamer is een eigen ontwerp en uitgevoerd door TTB. De douche is met een glazen 
wand van La Paloma afgescheiden van de badkamer. In de badkamer vinden we een 
stoomcabine van Cleopatra en is de douche voorzien van twee zitjes tegenover elkaar. De 
mozaïeksteentjes van Aquacolor uit de serie Windsor lopen van de muur door in het zitje 
en de bankjes zijn verwarmd en bieden optimaal comfort. De regendouche is geïntegreerd 
in het plafond. Er zijn twee wastafels met kranen van Grohe. De vrouw des huizes koos 
voor een aparte kamer waar alle make-up spullen en beauty accessoires bij elkaar staan. 
Daarnaast vinden we de kamer voor de schoenen en heeft de bruidsjurk een prominente 
plek gekregen. De fijne roze stoel maakt de kamer compleet.    

Tweede verdieping transformeert tot slaapkamers voor de kinderen
Op de tweede verdieping was voorheen alleen de kamer van de dienstbode te vinden. Nu 
zijn er drie slaapkamers en een badkamer voor de kinderen. In het ontwerp van de kamers 
waren de meubels het uitgangspunt. Op basis daarvan is de indeling van de kamers tot stand 
gekomen. 

Oud en nieuw duurzaam verenigd
De woning is optimaal geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing en een nieuwe 
verwarmingsinstallatie. Het gehele huis wordt verwarmd via de installatie die op pellet 
korrels draait. Twee keer per jaar komt een grote vrachtwagen nieuwe korrels brengen die 
in de voorraadkamer opgeslagen worden. De installatie is aangelegd door TTB. Alleen de 
openhaard gebruikt nog gas. De verwarming van huizen met pelletkorrels is redelijk 
nieuw. De eigenaren vonden het belangrijk om te kiezen voor een installatie die energie-
zuinig en duurzaam is en gebruik maakt van de nieuwste technieken. De installatie is de 
compacte Pellet Top van SOLARFOCUS die een ketelrendement kan halen van 94,8% 
en tevens te bedienen is via de smartphone. De karakteristieken komen terug in de nieuwe 
elementen die aan de woning zijn toegevoegd. Zo zien we dat de toegangspoort hetzelfde 
patroon heeft als de roedeverdeling van de ramen. 

Met deze woning laten de bewoners en de bedrijven waarmee ze hebben samengewerkt 
zien dat het echt mogelijk is om een oude karakteristieke woning te voorzien van alle 
gemakken van vandaag de dag, met behoud van originele details. Buiten komt naar 
binnen en het wandelpark wordt als het ware aan de woning toegevoegd. Je wilt toch 
niets liever!   
          

Tekst: Linde ten Broek

Fotografie: Dré Wouters

De schutting is hoog genoeg om privacy te bieden en laag genoeg om er overheen te kunnen kijken.

Vloeren
Houtkubus bv, Apeldoorn
Tel.: +31 (0)55 – 5342166
www.houtkubus.nl 

Shutters
Jasno Shutters, Eersel
Tel.: +31 (0)497 – 531250
www.jasnoshutters.nl
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Senft & zn: het oudste zonweringsbedrijf 
van Nederland 
“De passie en betrokkenheid die aan de wieg stonden van onze onderneming zijn over de jaren alleen maar gegroeid. 

Net als ons assortiment en onze expertise.” 

Senft bestaat al sinds 1878. En de volgende generatie van dit prachtige 
familiebedrijf staat alweer te popelen. Sterker nog, broer en zus zijn al 
aan de slag gegaan. Waar de ene zeer bedreven is op het gebied van 
innovatie en technische ontwikkelingen, zal de ander zich toespitsen op 
de marketing en het adviseren in totaalconcepten. Iedereen in Haarlem 
en omstreken weet niet beter dan dat Senft de Nassaulaan opfleurt met 
de zo kenmerkende zelfgeproduceerde markiezen aan de gevel. Senft is 
een begrip en levert al 140 jaar de beste kwaliteit op het gebied van 
buiten- en binnenzonwering. De hoogste tijd dus voor the art of living 
om bij hen langs te gaan.       

Binnen en buiten
Hoewel we in Nederland de zon graag zien schijnen, kan een bepaalde 
lichtinval soms niet gewenst zijn. Een goede zonwering is dan de op-
lossing. Senft produceert en verkoopt zowel binnen- als buitenzonwe-
ring die niet alleen functioneel is, maar er ook nog eens heel fraai uitziet. 
Naast hun eigen collectie werken zij enkel en alleen met merken uit het 
topsegment. Zo zijn zij vanaf het allereerste begin al de grootste dealer in 
Nederland van het merk Luxaflex en tonen zij in hun ‘gallery shop’ daar 
ook de grootste collectie van. En ook waren zij van meet af aan dealer 
van Jasno shutters. 

“Met deze diversiteit én omdat we uitsluitend maatwerk leveren, 

kunnen wij in elke behoefte van de klant voorzien. Van een basis 

rolgordijn tot een compleet luxe, aangeklede terrasoverkapping”

Eigenaresse Brigitte, die het bedrijf nu samen met haar man leidt, laat ons het brede aanbod 
zien. “Met deze diversiteit én omdat we uitsluitend maatwerk leveren, kunnen wij in elke 
behoefte van de klant voorzien. Van een basis rolgordijn tot een compleet luxe, aangeklede 
terrasoverkapping.”  

De laatste noviteiten
In de afgelopen jaren is er op het gebied van raamdecoratie heel veel veranderd. De nieuwste 
technieken laten het bijvoorbeeld toe om zogenaamde ‘smart shades’ toe te passen.  Met de 

Weinor - Plaza Viva OptiStretch
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“Aan de hand van een kleurwaaier met maar liefst 
800 kleuren, kun je je duettes custom made en zelfs 

verduisterend laten maken”

Senft & Zn
Nassaulaan 70-76
2011 PE Haarlem
Tel.: 023 - 531 00 40
Email: info@senft.nl 

Voor meer informatie:
www.senft.nl

PowerView Motorisation van Luxaflex kun je je lichtinval programmeren en van afstand 
bedienen, zoals je dat tegenwoordig ook met huishoudelijke apparaten kunt. Ook is er in-
middels koordloze raamdecoratie, waardoor de leefomgeving voor kinderen en huisdieren 
veel veiliger is geworden. Sunway kwam recentelijk met ‘Color on Demand’. Aan de hand 
van een kleurwaaier met maar liefst achthonderd kleuren, kun je je duettes custom made en 
zelfs verduisterend laten maken. En vervolgens kun je met de Homey en de daarbij behorende 
app van Sunway je duettes op een slimme manier bedienen.
Brigitte vertelt verder dat de lakken van buitenzonweringproducten, zoals terrasoverkappingen 
en uitvalschermen, sterk zijn verbeterd. De coating is beter bestand tegen weersomstandig-
heden en voorzien van meer structuur, waardoor er veel minder vuil aan blijft kleven. “En 
we zien sinds een paar jaar steeds meer trendy dessins op hoogkwalitatieve buitenstoffen. De 
oubollige strepen zijn echt verleden tijd!”
  
Klaar voor de toekomst
Senft is er zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt. “De ene keer voorzien 
we een kleine bovenwoning van raamdecoratie en de andere keer betreft het de buitengevel 
van het stadhuis van Amsterdam. We doen uiteraard veel residenties in Haarlem en om-
streken, maar we werken ook voor scholen en bedrijven die landelijk gevestigd zijn, zoals 
bijvoorbeeld de winkels van Scotch & Soda. En waar we in het verleden alleen produceerden 
en verkochten, is er tegenwoordig veel meer behoefte aan professioneel interieur- en 
exterieuradvies. Dat heeft alles te maken met de technische ontwikkelingen alsook met 

het brede assortiment producten en kleuren. Zoals gezegd zijn wij 
daar, mede door de komst van onze nieuwe generatie, helemaal op 
ingespeeld. Senft is klaar voor de toekomst!”       
 
Wil je graag geadviseerd worden op het gebied van zonwering? Stap 
dan binnen bij Senft, Nassaulaan 70-76 te Haarlem of check de website 
op www.senft.nl. 

 

Tekst: Mascha Ekkel

Fotografie: Senft & Zn

Weinor - Plaza Viva OptiStretch

Luxaflex - Gallery store

JASNO Shutters

Duette Sunway®

Brustor B200 XL
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