GROOTS GENIETEN IN
EEN BOERDERIJVILLA
PHENOMENAL PLEASURE IN A FARM VILLA

Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V. ontwerpt, ontwikkelt en realiseert

Architectural firm Drijvers Oisterwijk B.V. has designed, developed, and

al zeventig jaar exterieur en interieur voor nieuwbouw, restauratie en

realized exterior and interior for new buildings, restorations, and refurbish-

verbouw van boerderijen, villa’s en kantoren, waarbij traditionele en

ments for farms, villas, and offices, in which traditional and modern

moderne architectuur feilloos tot hun recht komen. De ontwerpen laten een

architecture are applied flawlessly. The designs show a perfect eye for detail

perfect gevoel voor detail zien in combinatie met spannende, onverwachte

combined with exciting, unexpected elements. It is a matter of daring to think

elementen. Het is een kwestie van anders durven denken over hoe je

outside the box about how to combine elements and having an excellent

elementen combineert en een subliem gevoel voor wat kan en precies

sense of what is possible and suitable. An authentic farm can have all the

passend is. Een authentieke boerderij kan alle moderne techniek in zich

modern technology in it; the challenge lies in conserving the historical

hebben; het is de uitdaging om de historische sfeer te behouden en een

atmosphere while designing an exceptionally comfortable house.

uiterst comfortabele woning te ontwerpen.
On the place where a farm once stood, an impressive farm villa arose. The
Op de plek waar vroeger een boerderij stond, verrees een imposante

original façade and the right side of the old farm were conserved.

boerderijvilla. Van de oude boerderij bleven de oorspronkelijke voorgevel en

Meanwhile, the roof trusses of the barn were put to new use. With this project,

rechterzijgevel behouden en kreeg de spantconstructie van de schuur een

architectural firm Drijvers Oisterwijk shows how to live comfortably in a farm

nieuwe bestemming. Met dit project laat architectenbureau Drijvers Oisterwijk

villa with authentic elements combined with modern comfort and interior. The

zien hoe je comfortabel kunt wonen in een boerderijvilla met authentieke

architectural firm's stunning design not only conserved the cultural and histo-

elementen in combinatie met hedendaags comfort en interieur.Het prachtige

rical value of the building but also created a dynamic exterior and stayed

ontwerp van het architectenbureau zorgde behalve voor het behoud van de

connected with nature, which can be noticed in almost every room. In early

cultuurhistorische waarde, voor een dynamisch exterieur en contact met de

spring, you can already take advantage of the sun lounge and, if the weather

natuur dat in bijna iedere ruimte merkbaar is. In het vroege voorjaar is het al

allows it, you can open up the folding door completely. You can also enjoy the

aangenaam vertoeven in de tuinkamer en als het weer het toelaat kan de

pond or the adjacent “tea room”. Through the entrance, you can access the

harmonicadeur geheel opengezet worden. Genieten kan ook bij de vijver of het

spacious kitchen, which features a perfect combination of authentic elements

aangrenzende ‘theehuis’. Via de entree is er toegang tot de leefkeuken, waar is

in a sleek and modern interior. The old truss roof can be experienced optimal-

gekozen voor een perfecte combinatie van authentieke elementen in een strak

ly. The height of the kitchen is impressive and is further supported by the indi-

hedendaags interieur. De oude spantconstructie kun je tot in de nok beleven. De

rect lighting towards the roof. You can take a seat at one of the high chairs

hoogte van de keuken is indrukwekkend en wordt door de indirecte verlichting

next to the kitchen island or the comfortable leather chairs at the long table.

richting de kap nog ondersteund. Plaatsnemen doe je op een van de hoge
stoelen bij het kookeiland of aan de lange tafel met comfortabele leren stoelen.

In the garden room, you can spend hours looking outside the window from
the comfortable couch. The table invites you to have long conversations with
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Noël van Mierlo | Tuinarchitect

In de tuinkamer kun je urenlang vanaf de comfortabele bank naar buiten

friends, family, and each other. From the entrance, you can access the master

kijken. De hoge tafel nodigt juist uit tot lange gesprekken met vrienden, familie

bedroom and the bathroom by elevator or the stairs in this lifetime-

en elkaar. Vanuit de entree kun je in deze levensloopbestendige boerderij met

compatible farm. The bathroom has a sleek design in white with blue cabinet

de lift of trap naar de masterbedroom en de badkamer gaan. De badkamer is

fronts. From the window in the master bedroom, you will have a magnificent

uitgevoerd in strak wit met blauwe kastfronten. De masterbedroom heeft een

view of the horse stables, the garden, and the nature reserves, which start

magnifiek uitzicht op de stallen van de paarden, de tuin en het natuurgebied

directly behind the parcel. You will feel one with nature here as well.

dat direct achter het perceel begint. Ook hier voel je je één met de natuur.
Van Mierlo Gardens is a specialist in luxurious naturalistic gardens. We are a

DRIJVERS ARCHITECTEN & VAN MIERLO TUINEN

Van Mierlo Tuinen is specialist in luxe natuurtuinen. We zijn een creatief,

creative and prizewinning design bureau that works according to traditional

ambachtelijk en prijswinnend ontwerpbureau en creëren een natuurlijke

methods, and we are known for our adventurous and green exterior spaces.

wellness beleving in je tuin. Avontuurlijke, groene buitenruimtes waarin je als

We passionately create a natural wellness experience in your garden in which

mens kunt aarden en in verbinding staat met natuur en architectuur.

man, nature and architecture come together naturally.

De mooie leren deurbekleding van Alphenberg Leather. Het meubelbeslag is gerealiseerd door Dauby nv.

Buiten- en binnenschilderwerk Paint Projekt. De mooie verlichting is afkomstig van Jacco Maris Design.
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De mooie leren deurbekleding van Alphenberg Leather.
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De mooie Luxury Concrete vloer van STUCUNST.

Met de Quooker-kraan wordt er koud, warm en kokend water geleverd uit maar één kraan, zo kun je de keuken minimalistisch en strak houden.
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Buiten- en binnenschilderwerk Paint Projekt.
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Genieten in uw prachtige tuin realisatie door Van Mierlo Tuinen _ Experience your Nature.
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Genieten in uw achtertuin met de buitenmeubels van Design2Chill.
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Genieten in uw achtertuin met de buitenmeubels van Borek parasols I outdoor furniture.
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Architect

Binnenhaard en buitenhaard (M-design)

Tuinaanleg

Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V., Oisterwijk (NL)

Vestia Kachels B.V., Tilburg (NL)

De Prachttuinen, Haaren (NL)

www.drijvers-oisterwijk.nl

www.vestiakachels.nl

www.deprachttuinen.nl

Verlichting

Buitenmeubilair

Kokendwaterkraan

Lichtstudio Kwadraat, Dongen (NL)

Design2Chill, Druten (NL)

Quooker Nederland, Ridderkerk (NL)

www.ls2.nl

www.design2chill.com

www.quooker.nl

Lederen bekleding

Tegels

Alphenberg Leather, Waalwijk (NL)

Spadon Tegelprojecten, Hoofddorp (NL)

www.alphenberg.com

www.spadon.nl

Buitenkeuken

Muurbekleding

Big Green Egg, De Lier (NL)

Arte International, Zonhoven (BE)

www.biggreenegg.eu

www.arte-international.com/nl

Schakelmateriaal

Buiten- en binnenschilderwerk

Basalte, Merelbeke (BE)

Paint Projekt, Tilburg (NL)

www.basalte.be

www.paintprojekt.nl

Deurbeslag

Luxury Concrete vloeren

FORMANI®, Maastricht-Airport (NL)

STUCUNST

www.formani.com

www.STUCUNST.nl

Waskommen en bad

Interieur

Villeroy & Boch Badkamer en Wellness, Utrecht (NL)

Van Zon interieurbouw, Moergestel (NL)

www.villeroy-boch.nl

www.vzon.nl

Houten vloer

Zwembad

De Paal, Schijndel (NL)

Van Gemert Zwembaden & Sauna’s B.V, Mill (NL)

www.depaalparket.nl

www.vangemertzwembaden.nl

Handdoekstang & meubelgrepen

Tuinarchitect

Dauby, Wommelgem (BE)

Van Mierlo Tuinen _ Experience your Nature, Deurne (NL)

www.dauby.be

www.vanmierlotuinen.nl

Meubilair

Verlichting

Meijs Wonen, Oisterwijk (NL)

Jacco Maris Design, Breda (NL)

www.meijswonen.com

www.jaccomaris.com
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