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Eigentijds chic met natuurlijke materialen 
Een creatief ontwerp waarbij elk detail klopt dat naadloos aansluit bij de wensen van de 
opdrachtgever. Voor Maarten van Vroonhoven architect en eigenaar van STRK Architecture 
and Interior Design is niets belangrijker. En om tot het gewenste resultaat te komen, maakt 
het architectenbureau gevestigd in Someren en Nuenen nooit slechts één ontwerp. Maarten: 
“Uiteraard is het voor iedere architect van belang om naar de wensen van de klant te luisteren. 
Maar wij doen meer: we willen ook weten wáárom de klant iets wil. Een huis ontwerpen is 
namelijk een samenspel tussen de opdrachtgever en de architect.”

Interieurarchitect: STRK Architecture and Interior Design

Entree | Verbinding
Deze woning is een totaalproject. Van de eerste schets tot een definitief 
 lijnenspel dat loopt van binnen naar buiten. Een ontwerp dat bij binnenkomst 
direct verrast. De imposante entree is een beleving en een letterlijk hoogte-
punt van maar liefst 11 meter. Hierdoor staan alle verdiepingen met elkaar in 
een open verbinding. “Toen de woning nog op papier stond, vonden de 
 bewoners de vide gewaagd. Die is licht en open, maar neemt ook veel ruimte 
in beslag waarvoor je anders bijvoorbeeld een extra kamer op de eerste 
 verdieping had gehad”, legt Maarten uit. Maar de entree mag dan wel open 

zijn; de ruimte is zeker niet loos. Juist doordat de vide de 
begane grond, de eerste verdieping én de zolder met elkaar 
in verbinding brengt, ontstaat er een schitterend lijnenspel. 
“Uiteindelijk is de vide één van de highlights van deze woning 
geworden”, bekent Maarten. Deze woning kenmerkt zich 
door verbinding. Niet alleen horizontaal, maar ook verticaal. 
Een bewuste keuze die ook is doorgevoerd in de verschillende 
leefruimten. Zij vormen ieder met een eigen functie en sfeer 
toch een kloppend en rustig geheel.

Maarten van Vroonhoven | Interieurarchitect



Boomstamtafels: Tafel en Meer
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STRK Architecture and Interior Design is in 2014 opgericht door de architecten Maarten van Vroonhoven en Bart de Groof. Hun visie is helder: 
er zit altijd een verhaal achter de wensen van de opdrachtgever. Waarom vind je iets mooi? Waarom ben je naar iets specifieks op zoek? Maarten: 
“Een woning ontwerpen is nooit klaar na slechts één schets. Daarom maken we meerdere schetsen en zelfs 3D-ontwerpen. Dankzij het gebruik 
van video krijgen opdrachtgevers meteen een goed beeld en gevoel bij de ruimtes. Zo wordt het duidelijk wat de plus- en minpunten van de 
verschillende ontwerpen zijn. Opdrachtgevers kunnen zelfs virtueel door de ruimte lopen. Dit maakt het ontwerpen van een huis en het samen-
stellen van een het interieur een beleving. Alle variatie aan wensen en stijlen maakt ons vak zo leuk: we ontwerpen nooit twee keer hetzelfde, 
of nooit vanuit één concept. We ontdekken altijd wel weer iets nieuws.” Dankzij Maartens creativiteit en voorliefde voor details en Barts 
 analytische vermogen en conceptuele manier van denken, vullen dit architectenduo elkaar perfect aan. Sinds 2014 heeft STRK ook een 
eigen productenlijn: STRK by Bart en Maarten. Voor dit label ontwerpen Bart en Maarten verschillende custom-made producten, zoals 
poorten, binnendeuren, verlichting, keukens en maatwerkmeubels
www.strk.nl

Kunst: Abraham Art
Interieurbeplanting: Exclusief Ingericht
Meubilair zithoek + raamdecoratie: Duca Design

Haard: Loomans HaardenStalen deuren: JVR Design
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Keuken & Living | Een eigen karakter
Om eenheid te scheppen is er gebruikgemaakt van een rustig 
palet aan materialen en kleuren, die in de hele woning terugkeren 
en van binnen naar buiten doorlopen. In de zomermaanden 
 genieten de bewoners van alle mogelijkheden van de luxe 
overkapping. Deze grenst aan de keuken en loopt door tot ver 
in de tuin. Je begeeft je letterlijk in het groen. Om de ruimte in 
de keuken optimaal te benutten, is de kastenwand in een nis 
geplaatst. Het kookeiland neemt een prominente plek. Hier 
komen de bewoners samen voor hun ontbijt en wort er 
 gekookt onder het genot van een goed glas wijn. 

Bijzonder is het gasfornuis – een expliciete wens van de be-
woners. Om er een ingenieuze draai aan te geven, is gekozen 
voor een fornuis dat in het werkblad is verwerkt. Hoewel de 
keuken, de eetkamer en de woonkamer met elkaar in verbinding 
staan, beschikt elke ruimte over een eigen karakter. Zo is de 
keuken stoer en modern, de eetkamer rustiek en licht en is de 
woonkamer vooral knus. De ingebouwde haard, die de eetkamer 
en living zowel verbindt als scheidt, is een ware blikvanger. 
Maarten: “Wij vinden het prettig dat de bewoners ons hebben 
betrokken in de beslissingen voor meubels en interieur. De 
aankleding van de woning is minstens zo belangrijk en heeft 
invloed op het totaalplaatje.” 

Keuken: ASWA Keukens
Kokenwaterkraan: Quooker Nederland BV
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Master bedroom & badkamer | Ontwaken met zicht op het water
De prachtige ligging aan het kanaal is het summum van deze woning. Ook de 
bewoners wisten het deze geweldige plek te waarderen en waren er al snel van 
overtuigd dat – voor het beste uitzicht – de master bedroom zich op de zolder 
moest bevinden. In de masterbedroom met en suite badkamer komen de 
 natuurlijke materialen goed tot hun recht. De lichte zolderverdieping is stoer en 

Sanitair: Luca Sanitair

modern ingericht, met meubels van eikenhout, een ruige 
 betonvloer en zwarte kranen. De eyecatcher van deze verdieping 
is toch wel de golvende, zwarte badkuip. Dankzij het verwerken 
van de dakspanten in het interieur ademt de master bedroom 
ook landelijkheid: oprecht een kamer van waaruit je dag vol 
goede energie start.

DecoStuc plaatser: Corina De Kort Restauratie Decoratie
DecoStuc fabrikant: Stoopen & Meeus

Hoofdaannemer: Driessen Bouw Asten BV
Rieten kap: Rietdekkersbedrijf C.J. Molema

Badkamer: Van Heugten Baddesign en Installatie
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Interieurarchitect
STRK Interior Design, Nuenen
www.strk.nl

Hoofdaannemer
Driessen Bouw Asten BV, Asten
www.driessenbouw.nl

Interieurbeplanting
Exclusief Ingericht, Oss
www.exclusiefingericht.nl

Meubilair zithoek + raamdecoratie
Duca Design, Eindhoven
www.ducadesign.nl

Boomstamtafels
Tafel En Meer, Leende
www.tafelenmeer.nl

Keuken - volledige realisatie
ASWA Keukens, Helmond
www.aswakeukens.nl

Deuren en trap
Timmerbedrijf Schenning, Eersel
www.timmerbedrijfschenning.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf Paul Swinkels, Mierlo
www.paulswinkels.nl

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

Interieurbouw
Patrick Van Baar Interieur-Timmerwerk, Helmond
www.pb-interieur.nl

DecoStuc plaatser
Corina De Kort Restauratie Decoratie, Eindhoven
www.restauratie-decoratie.nl

Rieten kap
Rietdekkersbedrijf C.J. Molema, Borculo
www.rietdekkersbedrijf.com

Badkamer - volledige realisatie
Van Heugten Baddesign en Installatie, Gemert
www.van-heugten.nl

Tekst: Evelien de Raaff |  Fotografie: Jaro van MeertenPartners & leveranciers

DecoStuc fabrikant
Stoopen & Meeus, Antwerpen (BE)
www.stoopen-meeus.com

Kunst
Abraham Art, Eindhoven
www.abrahamart.com

Buitendouche
JEE-O, Nijmegen
www.jee-o.com

Stalen binnendeuren
JVR Design, Helmond
www.jvr-design.nl

Sanitair
Luca Sanitair, Leiden
www.lucasanitair.nl

Haard
Loomans Haarden, Eindhoven
www.loomans.com

Hovenier: Hoveniersbedrijf Paul Swinkels

Exterieur | De omgeving naar binnen halen
Maarten vertelt: “Deze duurzame villa ligt in een nieuwbouwwijk en grenst aan de 
achterzijde aan een kanaal. Aan de voorzijde zie je niet hoe groot het huis is en 
ook niet dat de ruimtes naadloos in elkaar overlopen. Niet alleen de leefruimtes, 
maar ook de verdiepingen vormen een open geheel. Dat maakt deze woning 
echt uniek. Elke ruimte staat met elkaar en met de groene omgeving in verbinding. 
Dankzij de grote raampartijen genieten de bewoners van veel licht en een weids 
uitzicht op het achterliggende landschap.”

Buitendouche: JEE-O


