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Buiten straalt het geluk 
Binnen klopt het hart

VAN ERK ontwerpbureau

Fotografie: Ingrid Mol
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De verbouwing van een centraal in een Brabants dorp gelegen woning diende te leiden tot een grotere connectie 
met de tuin. En tot een extra slaapkamer aan de achterzijde. Ook wensten de bewoners een sfeervolle buitenruimte 
waar ze in comfortabele sferen kunnen genieten. Het creatieve ontwerp van VAN ERK ontwerpbureau zorgde 
voor een grote glimlach bij de opdrachtgevers, die thans dagelijks genieten van de verwezenlijking van hun 
woondromen. 

“De samenwerking met Laurens was heel prettig. Hij luisterde naar onze 
wensen, maar gaf ook aan dat sommige dingen écht mooier zijn zoals hij 
ze bedacht had”, aldus de bewoners over Laurens van Erk, eigenaar van 
VAN ERK ontwerpbureau. “Hij heeft het gehele project naar een hoger ni-
veau getild. Hij wist ons te verrassen met de indeling van de bovenverdie-
ping, waar wij elke dag genieten van ons privédomein dat de sfeer ademt 

van een luxe hotelsuite. Maar ook met het evenwicht tussen de bestaande 
bouw en de nieuwbouw. Wij vonden het vooraf heel spannend of de mo-
derne achtergevel zou matchen bij het authentieke huis. Het eindresultaat 
heeft ons meer dan verrast, want alle elementen van het interieur lopen vloei-
end in elkaar over en de klassieke hoge plafonds met ornamenten combineren 
bijzonder fraai met de nieuwe hoge stalen puien."

OPTIMALE CONNECTIE MET DE TUIN 
VAN ERK ontwerpbureau staat voor fijne woningen die bewoners gelukkig 
maken. “Kenmerkend voor mijn werk is dat leefomgevingen afgestemd 
zijn op de bewoners en dat originele oplossingen vaak de eyecatcher in 
het totaalbeeld vormen. Tevens zorgt een doordachte positionering op 
de kavel voor de fijnste lichtinval en de mooiste uitzichten”, aldus Laurens. 
De indeling van de woning past perfect bij het gezin en de gewenste 
connectie met de tuin is optimaal. Oorspronkelijk was de keuken afgeslo-
ten van de buitenruimte. Door het verleggen en veranderen van ruimtes 
genieten de bewoners nu vanuit de keuken van een panoramisch uitzicht 
op de tuin. Een leuk detail in de keuken is de onzichtbare deur naar de 
bijkeuken. De overstekken geven de woning extra cachet en zorgen dat 
de bewoners in de serre geen zonwering hoeven te plaatsen. Ook de 
combinatie van het essenhout, de aluminium frames bij de keuken en het 
strakke stucwerk is prachtig.
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Carpentier Hardwood Solutions 

+32 (0)51 62 24 90

www.carpentier.be

Carpentier levert duurzame en innovatieve houtproducten voor design 

en architecturale toepassingen, zowel indoor als outdoor. De opbouw met intelligente systemen 

resulteert in een unieke beleving voor de eindklant.
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WIJ BOUWEN UW WENSEN 
EN DENKEN MET U MEE

Hét bouwbedrijf in en rond Breda 
voor al uw bouw en verbouw projecten

Bartex Bouw is een gespecialiseerd bouwbedrijf in Breda. 

Bij ons kunt u terecht voor ieder bouwproject zoals: 

badkamers, aanbouw, stuc- en schilderwerk en keukens. 

Natuurlijk kunt u voor overige (ver)bouwzaken ook altijd bij ons terecht.

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

VAN ERK ontwerpbureau
Saksen Weimarplein 6
4818 LD Breda
Tel: 06-24370483
info@vanerk-ontwerpbureau.nl
www.vanerk-ontwerpbureau.nl

Maaike van Diemen 
Interieurontwerp 
Burgemeester Passtoorsstraat 22
4835 KG Breda
Tel: 06-29013289
info@maaikevandiemen.nl
www.maaikevandiemen.nl

Tida Parket 
Ringbaan Zuid 376
5022 GA Tilburg
Tel: 013-5362828
info@tida.nl
www.tida.nl

Van Hollandse Bodem 
Newtonweg 18
4207 HK Gorinchem
Tel: 0183-624626
info@gietvloer-wand.nl
www.gietvloer-wand.nl 

Stefan Martens maatwerk 
in interieur
Rithmeesterpark 29
4838 GZ Breda
Tel: 06-29146095
info@stefan-martens.nl
www.stefan-martens.nl

Bartex Bouw BV
Mathenessestraat 41
4834 EA Breda
Tel: 076-8879462
info@bartexbouw.nl
www.bartexbouw.nl

Carpentier Hardwood 
Solutions NV
Abeeldreef 15
B-8760 Meulebeke
Tel: 0032 (0)51-488961
info@carpentier.be
www.carpentier.be
 

TUDOR Architectural 
Window Systems 
Produktieweg 25
2382 PA Zoeterwoude
Tel: 071-3318895 
info@tudorkozijnen.nl
www.tudor-kozijnen.nl

Keijser&Co 
Nidum | House of Inspiration 
Sint Elisabethstraat 35
5361 HJ Grave
Tel: 024-3510633 
info@keijserenco.nl 
www.keijserenco.nl

RELAXEN ONDER DE PRACHTIGE OVERKAPPING 
In het stijlvolle en warme familiehuis – Maaike van Diemen tekende voor 
het oogstrelende interieurontwerp en de inrichting  – vindt ieder gezins-
lid zijn of haar eigen plekje of ruimte. “Maar in de woonkeuken komen we 
het meest samen”, aldus de bewoners. “Ook wanneer we vrienden over de 
vloer hebben, vertoeven we graag rond het kookeiland. Daarnaast is de 
serre met het fantastische uitzicht op de tuin natuurlijk prachtig. Bij goed 
weer openen we de grote glazen schuifpui en is de connectie met buiten 
nóg groter. En uiteraard verblijven we graag aan het zwembad met de 
kinderen en relaxen we heerlijk met een drankje onder de overkapping, 
die is voorzien van een sfeerverhogende haardpartij.”




