
Architectenbureau Drijvers Oisterwijk194

Architectenbureau Drijvers Oisterwijk
Groots genieten in de boerderijvilla 
Op de plek waar vroeger een boerderij stond, verrees een imposante boerderijvilla. Van de oude boerderij bleven de  oorspronkelijke 
voorgevel en rechterzijgevel behouden en kreeg de spantconstructie van de schuur een nieuwe bestemming. Ontdek hoe 
comfortabel je kunt wonen in een boerderijvilla waar authentieke elementen bijzonder goed samengaan met hedendaags 
comfort en interieur. Met dit project laat Architectenbureau Drijvers Oisterwijk tot in het kleinste detail zien wat groots 
genieten is. 

Architect: Architectenbureau Drijvers
Rieten kap: Rietdekkersbedrijf de Laat
Aannemer: Aannemersbedrijf Houtepen
Buitenverlichting: Lichtstudio Kwadraat
Parasol: Borek parasols | outdoor furniture
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Entree en living | Warm en comfortabel 
We gaan de boerderij binnen via de met koper bekleedde 
voordeur. De waaltjes lopen van buiten naar binnen door en 
binnen is de vloer aangenaam warm. Er is een apart dames en 
herentoilet met ieder een uniek fonteintje. De spiegels hebben 
de vorm van een praatwolkje. Kies je voor Mr of Mrs? Links 
naast de voordeur is de matzwarte stalen taatsdeur bekleed 
met leer de ingang naar de ruime living. Hier is gekozen voor 
een traditioneel houten plafond, een eikenhouten vloer en een 
hoogpolig, warm kleed. Op de comfortabele hoekbank vol 
kussens met natuurlijke patronen kom je tot rust en laat je je 
meenemen in digitale verhalen vanaf het grote scherm. Het 
televisiemeubel en de kleine tafeltjes naast de bank hebben 
details van stof en leer. In het midden van de ruimte zien we 
een hanglamp bestaande uit twee cirkels. Geen begin en 
geen einde. The circle of life. Boven de openhaard hangt een 
spiegel in de vorm van een doorsnede van een oude boom. 
Het zijn de details die het totaal bijzonder maken.  

Uitganspunten | Contact met de natuur 
Architectenbureau Drijvers Oisterwijk onderwierp het totale perceel aan een 
grondige inspectie en bracht in kaart wat cultuurhistorisch waardevol was aan 
het oorspronkelijke gebouw en wat nóg mooier kon worden. Na veel gesprekken 
met de opdrachtgever en de gemeente maakte het bureau een prachtig ontwerp 
met een absolute meerwaarde voor de omgeving. De dynamiek van het rieten 
dak is een golvende beweging, laag aan de gesloten voorzijde van de boerderij 
om een wuivende beweging naar boven te maken en alle ruimte te geven aan de 
grote raampartijen aan de achterzijde. Het contact met de natuur is in bijna iedere 
ruimte zichtbaar en voelbaar. In het vroege voorjaar is het al aangenaam vertoeven 
in de tuinkamer en als het weer het toelaat kan de eiken harmonicapui geheel 
opengezet worden. Genieten kan natuurlijk ook in het poolhouse, direct aan het 
zwembad. Of het nu gaat om het sluiten van de houten lamellen, het bedienen 
van de audio- of videoapparatuur, of het wijzigen van de binnentemperatuur, alles 
gaat via een app. Nergens zie je snoeren, kanalen of in het oog springende roosters. 
In deze levensloopbestendige boerderij kun je zowel met de lift als met de trap naar 
de verdieping. De liftdeur is perfect weggewerkt achter een houten deur. Het totaal 
oogt rustig en juist hierdoor komen de details volledig tot hun recht.

E-installatie + domotica: Van Gerwen Installaties
Hanglamp: Jacco Maris Design
Behang: Arte

Schouw: De Opkamer
Houten vloer: De Paal Parket

Lederen bekleding dubbele deur: Alphenberg
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Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V.
Architectenbureau Drijvers Oisterwijk B.V. ontwerpt, ontwikkelt en realiseert exterieur en interieur ontwerpen voor nieuwbouw, restauratie en 
verbouw van boerderijen, villa’s en kantoren. Waarbij traditionele en moderne architectuur perfect tot hun recht komen. De ontwerpen zijn 
een uiting en bewijs van een perfect gevoel voor detail in combinatie met spannende, onverwachte elementen. De juiste samenhang zorgt 
ervoor dat alles klopt. Het is een kwestie van anders durven denken, hoe je elementen combineert en een subliem gevoel voor wat kan en 
precies passend is. Een authentieke boerderij kan alle moderne techniek in zich hebben, het is de uitdaging om echter de historische sfeer 
te behouden en een uiterst comfortabele woning te ontwerpen. Het bureau laat zien dat er zoveel meer kan dan je in eerste instantie 
bedenkt. Dat is de meerwaarde van een bureau met meer dan 70 jaar ervaring en een passie voor mooi werk. Echt mooi werk. 
www.drijvers-oisterwijk.nl

Kokendwaterkraan: Quooker Nederland B.V.
Keuken & Interieurbouw: Van Zon interieurbouw

Verlichting: Lichtstudio Kwadraat
Betonlook vloer - Luxury Concrete Microcement: STUCUNST

W-Installatie: Installatiebedrijf Schellens
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Masterbedroom en badkamer | Wakker worden met het mooiste uitzicht
Vanuit de entree kunnen we met de lift of met de trap naar de masterbedroom en 
de badkamer. De masterbedroom heeft een magnifiek uitzicht op de stallen van 
de paarden, de tuin en het natuurgebied dat direct achter het perceel begint. 
Het hoofdbord van het bed bestaat uit een interessante mix van verschillende 
vlakken, bekleed met warme chique stoffen. Op de grond liggen prachtige 
 tapijttegels van 1 bij 1 meter met een motief van grote bloemen. Op verschillende 
plaatsen in de wand zie je kleine houten luikjes. Precies op die plekken zaten de 
luiken vroeger ook. In de badkamer is gekozen voor langwerpige witte tegels in 
Paris Picket met verschillende patronen. Het badkamermeubel is strak wit met 
contrasterende blauwe laden. 

Leefkeuken en tuinkamer | Authentieke en hedendaagse details combineren
Als we vanuit de entree rechtdoor lopen komen we in de leefkeuken. Direct is er 
contact met de natuur. Door een groot raam kijken we via de tuinkamer naar de 
tuin. In de leefkeuken is gekozen voor een perfecte combinatie van authentieke 
elementen in een strak modern hedendaags interieur. Zie hoe de keukenkasten 
in de schoonmetselwerkmuur zijn verzonken en hoe de verticale handgrepen van 
de kasten zijn bekleed met zwart leer. De oude spantconstructie kun je tot in de 
nok beleven. De hoogte van de keuken is indrukwekkend en wordt door de indirecte 
verlichting richting de kap nog ondersteund. We kunnen plaatsnemen in een van de 
drie hoge stoelen die bij het kookeiland staan of aanschuiven aan de lange tafel met 
de comfortabele leren stoelen. Boven de eettafel hangen bronskleurige glazen 
lampen. In het glas weerspiegelt het patroon van het houten dak. Alles is met 
gevoel voor perfectie en detail uitgevoerd.

Vanuit de leefkeuken komen we in de tuinkamer. Hier is gekozen voor grijsblauwe 
en oudroze tinten. Op de grond ligt een groot rond kleed. Ieder element is als 
een kei, zacht gepolijst door de eeuwige bewegingen van water. Niets is minder 
waar, de structuur is zacht, warm en van wol. Tijd lijkt hier niet meer te bestaan, 
urenlang kijk je vanaf de comfortabele bank naar buiten. De cyclus van de 
natuur is van dichtbij te aanschouwen. De hoge tafel nodigt uit tot een wat 
actievere houding: dé plek voor een hapje en een drankje, en lange gesprekken 
met vrienden, familie en elkaar.  

Trap: Trappenfabriek Vermeulen
Trapleuning: Kunst- en Siersmederij Müller Jabusch
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Lift: Aesy Liften Badkamerkranen: Dornbracht B.V.

Ligbad: Villeroy & Boch Badkamer & Wellness
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Architect
Architectenbureau Drijvers, Oisterwijk
www.drijvers-oisterwijk.nl

Aannemer
Aannemersbedrijf Houtepen, Goirle
www.houtepenbv.nl

Rieten kap
Rietdekkersbedrijf de Laat, Diessen
www.delaat-rietdekkers.nl

Tuinontwerp
Van Mierlo Tuinen, Deurne
www.vanmierlotuinen.nl

Tuinaanleg
De Prachttuinen, Oisterwijk
www.deprachttuinen.nl

Zwembad
Van Gemert Zwembaden en Sauna’s, Mill
www.vangemertzwembaden.nl

Buitenmeubilair
Design2Chill, Druten
www.design2chill.com

Buitenmeubilair
Borek Parasols | outdoor furniture, Oisterwijk
www.borek.eu

Buitenkeuken
Big Green Egg, De Lier
www.biggreenegg.eu

Verlichtingsplan binnen en buiten
Lichtstudio Kwadraat, Dongen
www.ls2.nl

Keuken & interieurbouw
Van Zon interieurbouw, Moergestel
www.vzon.nl

Kookplaat
Bora
www.bora.com

Keukenapparatuur
Miele, Vianen
www.miele.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk
www.quooker.nl

Wijnkast
Liebherr, Uithoorn
www.koelen.nl

Betonlook vloer - Luxury Concrete Microcement
STUCUNST, Oisterwijk
www.stucunst.nl

Meubilair
Meijs Wonen, Oisterwijk
www.meijswonen.com

Tafel living
Van Rossum, Bergharen
www.vanrossum.eu

Binnen verlichting
Jacco Maris Design, Breda
www.jaccomaris.com

Buiten verlichting
De Nood, Middelburg
www.denood.nl

Tekst: Linde ten Broek  |  Fotografie: Jurrit van der WaalPartners & leveranciers

Trap
Trappenfabriek Vermeulen, Etten-Leur
www.vermeulen-trappen.nl

Poort
DBS Logipark, Zeewolde
www.dbslogipark.nl

Buitenverlichting
BEGA, Geldermalsen
www.bega.com

Deurbeslag
FORMANI®, Maastricht-Airport
www.formani.com

Lift
Aesy Lift, Zevenaar
www.aesyliften.nl

E-installatie + domotica
Van Gerwen Installaties, Tilburg
www..vangerweninstallaties.nl

Lederen bekleding dubbele deur
Alphenberg, Waalwijk
www.alphenberg.com

Behang
Arte, Zonhoven
www.arte-international.com

Schouw
De Opkamer, Made
www.de-opkamer.nl

Gashaard
Vestia Kachels B.V., Tilburg
www.vestiakachels.nl

W-installatie
Installatiebedrijf Schellens, Reusel
www.schellens.info

Badkamerkranen
Dornbracht B.V., Capelle aan de IJssel
www.dornbracht.com

Kranen toilet
Geberit, Nieuwegein
www.geberit.nl

Vinyl vloer
Moduleo IVC group, Waregem
www.ivcgroup.com

Houten vloer
De Paal Parket, Schijndel
www.depaalparket.nl

Zithoek
Montis, Dongen
www.montis.nl

Trapleuning
Kunst- en Siersmederij Müller Jabusch, 
Oisterwijk
www.smederij-oisterwijk.nl

Ligbad
Villeroy & Boch Badkamer en Wellness, 
Utrecht
www.villeroy-boch.nl

Poolhouse en tuin met zwembad en grote vijver | Een levend schilderij
In het poolhouse vinden we de buitenkeuken en kunnen we vanaf de bank en de 
ligbedden naar de tuin en het zwembad kijken. De buitenmuur is opgetrokken uit 
robuuste grote keien. Het met sedum beplante dak is aan de linkerzijde voorzien van 
tot de grond doorlopende spanten. Het is een repeterend patroon van dak tot aan de 
grond.  Het terras loopt naadloos door in de vijver en de brug. De grote vijver met 
natuurlijke oevers omarmt het zwembad. De tuin oogt volwassen door de grote 
struiken en wat oudere bomen. Met de geluiden van de schapen en de lammetjes op 
de achtergrond en de roep van de uil in de avond voel je je hier echt één met de 
natuur. Genieten schrijven we hier niet voor niets met een hoofdletter!

Tuinaanleg: De Prachttuinen
Buitenmeubilair: Design2Chill
Tuinontwerp: Van Mierlo Tuinen
Zwembad: Van Gemert Zwembaden en Sauna’s

Poort: DBS Logipark


