Billekens licht & advies | Schitterende villa
met eigentijds interieur
Met magazine The Art of Living komen wij bij de meest bijzondere woon- en interieurprojecten. Toch worden wij zelf nog regelmatig
verrast. Zo ook tijdens ons bezoek aan deze schitterende villa, gelegen in een sfeervolle, bosrijke omgeving. Terwijl we worden
getrakteerd op een rondleiding door de riante woonruimtes, leren we meer over het verhaal achter de woning, de totstandkoming van
het eigentijdse interieur en de prettige samenwerkingen die de bewoners hadden met de verschillende partijen. “Deze reportage is één
groot compliment aan iedereen die samen met ons heeft gewerkt aan de realisatie van ons droomhuis!”
Landscape & exterieur | Moderne villa in harmonie met haar omgeving

hebben het in 2000 gekocht. Enkele jaren geleden kregen we

De prachtige, witgekleurde villa is gelegen op een unieke plek, in een bosrijke

te maken met een aantal mankementen die ons hebben doen

omgeving met enorm veel ruimte. Bij aankomst zijn we meteen onder de indruk

besluiten om de w
 oning grootschalig te renoveren.” Tijdens

van het adembenemende plaatje dat de tuin met parkachtig karakter en de

de verbouwing, die werd begeleid door 
architectenbureau

moderne woning samen vormen. “De villa is gebouwd in 1995,” vertellen de

ARC3, bleef enkel de schil behouden. “De indeling en het

bewoners wanneer we gastvrij w
 orden ontvangen in de riante woning. “Wij

interieur hebben we volledig aangepast aan de tijd van nu,”
aldus de bewoners. “De omliggende grond, die is aangekleed
met onder meer een terras, prieeltje, zwembad en jacuzzi,
hebben we door de jaren heen qua uitstraling laten aansluiten
bij onze woning. Hierdoor zijn ze in harmonie met elkaar en is
er een mooi totaalplaatje ontstaan.”

Woonkamer & tv-kamer | Hoogwaardig tot in de details
De woonkamer is een royale ruimte met een open en lichte sfeer.
Een centraal g
 epositioneerde haard zorgt voor een mooie onderbreking in het open geheel en voor extra warmte en gezelligheid.
Integrator domotica: Hevac Controls, deComfortarchitect
Natuurstenen vloer & wanden: Lenarduzzi
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“We hebben gekozen voor een klassieke opstelling met twee
banken, zodat de bewoners optimaal van de ruimte kunnen

genieten,” vertelt Joep Dijkstra. “Aansluitend is een aparte tv-


Stofferingen en meubilair: Eliëns Exclusieve Interieurs
Klimaatplafonds, Comfortplafond®: MAT Afbouw
Haard: Boley Exclusieve Openhaarden

kamer gelegen, welke van de ruimte afgesloten kan worden door
grote, bronskleurige schuifdeuren. Joep: “Voorheen was dit één
grote ruimte. In het nieuwe ontwerp hebben we dit onderverdeeld
in een kantoor en een aparte tv-kamer. Zo is ook deze ruimte
optimaal benut.” In de ruimtes op de begane grond zorgt een
prachtige, marmeren vloer voor een rijke basis. “Voorheen lag er
ook al een marmeren vloer, maar dan met een roze ondertoon,”
vertellen de bewoners. “Door te kiezen voor een vloer met een
witte tint wordt het moderne gevoel dat we wilden neerzetten
versterkt.” Bijzonder is dat de vloer zonder zichtbare voegen is
gelegd en doorloopt tot in de plinten. Dat de bewoners houden
van kwaliteit is ook terug te zien aan de keuze voor een hoogwaardig
domoticasysteem én aan het plafond: over de gehele begane grond
Verlichting: Billekens licht & advies

is een akoestisch koelplafond toe
gepast, dat zorgt voor extra
comfort en een prettige beleving van geluid en temperatuur.

Beeld & Geluid (Bang & Olufsen en Loewe): Bang & Olufsen Eindhoven
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Keuken – volledige realisatie: Van Boven Exclusieve Keukens en Badkamers
Kokendwaterkraan: Quooker Nederland B.V.
Spuitwerk: Interieurspuiterij Jansen

Keuken & eetkamer | Eigentijdse sfeer
Het interieur ademt vanaf het moment van binnentreden in de gastvrije, ruime hal
een zeer prettige, eigentijdse sfeer. “Het interieur is ontstaan in samenspraak met
Eliëns Interiors en interieurvormgever Sanne Frenier,” vertellen de bewoners. “Deze
samenwerking was heel prettig. Beide partijen waren enorm betrokken en hebben
ons voorzien van deskundig advies.” “We kruipen als het ware in de geest van de
opdrachtgevers en kijken zo hoe we de wensen kunnen vertalen. In combinatie
Schakelverlichting: Basalte
Integrator domotica: Hevac Controls, deComfortarchitect

met onze eigen expertise ontstaat zo een stijlvol, tijdloos interieur dat echt bij de
opdrachtgevers past,” vertelt Joep Dijkstra, eigenaar van Eliëns Interiors. “Tijdens
de vele overlegmomenten hebben we dan ook vooral samen keuzes gemaakt. Zo
zijn we tot een totaalconcept gekomen waarin alles – van de indeling, de aankleding

Billekens licht & advies
Billekens licht & advies is gespecialiseerd in eigentijdse
designverlichting voor wonen en werken. De schitterende
zaak met showroom is gevestigd in het centrum van
Nuenen (Noord-Brabant) en toont een veelheid aan
sferen en verlichtingen van exclusieve merken. Eigenaar
Joop Billekens vertaalt met veel passie uw wensen in
een lichtplan op maat en adviseert u graag over de
juiste armaturen. Desgewenst verzorgt het bedrijf ook
de vakkundige installatie. Joop: “Licht is een complex
fenomeen, een vak apart. Een persoonlijk lichtadvies reikt
dan ook verder dan het tonen van een collectie designlampen. Het gaat om een nauwkeurig advies, liefst op
locatie, waarbij we goed kijken, luisteren en de juiste vragen
stellen. Samen gaan we vervolgens op zoek naar boeiende
accenten en de perfecte balans tussen licht, donker,
schaduw en design. Stap voor stap begeleiden we u naar
het resultaat dat u voor ogen heeft.”

www.billekenslichtenadvies.nl
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met onder andere meubilair en stoffen, en de afwerking – naadloos op elkaar aansluiten. In de realisatiefase hebben we samengewerkt met verschillende partners.
Zo is er heel veel maatwerk meubilair in de woning toegepast, aangevuld met
mooie designmeubelen uit onze eigen zaak.” Voor de realisatie van de leefkeuken
werden twee ruimtes samengevoegd. Hierdoor is een grote ruimte ontstaan waarin
het prettig koken en dineren is. Het basisontwerp, gemaakt door Eliëns Interiors,
werd door Van Boven vertaald in een modern design met hoogwaardige apparatuur.
Het geheel is luxueus afgewerkt en sfeervol gedecoreerd met mooie accessoires
waarin de persoonlijke stijl van de bewoners d
 uidelijk terug te zien is.

Bedden: Droomland Slaapvoorlichters
Natuursteen master bedroom: Schoenmakers Natuursteen B.V.

Mastersuite | Aan alle wensen voldaan
Een strakke trap biedt toegang tot een ruime, eerste etage. Een met de hand

onder andere een inloopdouche met sunshower en badkuip.

getuft tapijt creëert hier een mooie basis. Op de eerste etage bevindt zich onder

De mozaïektegels geven de ruimte een glamourous gevoel.

andere een luxe mastersuite, die toegankelijk is met een lift – waardoor de woning

De bewoners over de mastersuite: “Het is een heerlijke plek

tevens levensloopbestendig is. “De realisatie van de mastersuite was een behoorlijke

geworden die aan alle wensen voldoet. We zijn dan ook


uitdaging. Met name het plaatsen van de lift was een complex proces,” vertelt

bijzonder tevreden met het eindresultaat.”

Joep Dijkstra. “ARC3 kwam met de passende oplossing. Hierdoor hebben we de
mastersuite vervolgens naar wens k unnen inrichten.” Een in cederhout uitgewerkte
inloopkast vormt de statige entree naar het royale slaapvertrek. In het midden
van de ruimte prijkt een rijk opgemaakt bed met luxueus hoofdbord, omringd
door diverse mooie meubelstukken en decoratie, zoals een marmeren bijzettafel. Ensuite is een hoogwaardig aangeklede badkamer gecreëerd, met

Badkamer – volledige realisatie: Van Boven Exclusieve Keukens en Badkamers
Badkamerkranen (Alape): Dornbracht B.V.
Infrarood douche: Sunshower B.V.
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Verlichting: Billekens licht & advies
Deuren: Broporte Exclusieve Binnendeuren
Deurklinken: Deurstijl

Wijnkelder – volledige realisatie: EuroCave Nederland BV
Stalendeur: Minimal Steel

Verlichting | Bijzondere blikvangers
Al lopend door de verschillende ruimtes springen de prachtige verlichtings

lamp is g
 emaakt door een Nederlandse d
 esigner, maar heeft

elementen direct in het oog. “Verlichting is een belangrijke sfeermaker,” vertellen

een Arabische uitstraling, welke een bijzonder effect geeft. Zo

de bewoners. “Daarom hebben we Joop Billekens van Billekens licht & advies

heeft iedere gekozen verlichting een eigen uitwerking op het

betrokken om de juiste verlichting te kiezen – iets waar wij nog altijd enorm blij

moderne interieur.”

mee zijn.” Als specialist op het gebied van eigentijdse designverlichting wist
Joop de perfecte verlichting te adviseren. “Het basisverlichtingsplan heb ik
verder verfijnd,” licht Joop toe. “Op basis hiervan hebben we de lichtpunten
bepaald voor wand- en hanglampen en bijpassende armaturen gekozen. We
hebben in deze villa veel gewerkt met het exclusieve designmerk Occhio, waarvan
wij premium dealer zijn. Boven de eettafel in de keuken hangen twee ringlampen
genaamd Mito Sospeso40 Up, die op zeer eenvoudige wijze in lichtsterkte en

‘‘Het interieur ademt vanaf het
moment van binnentreden een
zeer prettige, eigentijdse sfeer’’

hanghoogte kunnen worden aangepast, en daardoor altijd de juiste sfeer
creëren. Een andere mooie blikvanger is de Rontonton-lamp van Quasar. De

Thuisbioscoop/bar & wijnkamer
Ontspannen kunnen de bewoners onder meer in de thuis
bioscoop annex bar, welke volledig op maat werd gerealiseerd.
De sfeervol aangeklede ruimte leent zich perfect voor een
gezellige avond met vrienden of familie, het kijken van een goede
film, het spelen van een potje snooker, of het drinken van een
lekker glaasje wijn. Voor dit laatste kunnen de bewoners een
beroep doen op de eigen wijncollectie, die zich bevindt in een
speciaal hiervoor ingerichte wijnkamer. Deze ruimte, bereikbaar
via een prachtige stalen deur, is strategisch gelegen naast een
volwaardig uitgeruste bijkeuken. We kunnen ons helemaal voorstellen dat de 
bewoners iedere dag volop genieten van hun
werkelijk adembenemende villa en heerlijke interieur. “Het resultaat
van intensieve, maar zeer prettige samenwerkingen,” vertellen zij

Bar: Van Boven Exclusieve Keukens en Badkamers
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dankbaar. “Zonder alle partners en leveranciers hadden we dit
niet voor elkaar kunnen krijgen. Onze dank is dan ook groot!”

Schilderwerk: Schildersbedrijf Leo Baeten
Zwembad: Starline Group B.V.
Architect: Arc3 Ontwerp – Teken – Bouwmanagement

Partners & leveranciers

Tekst: Dana Otten | Fotografie: Dré Wouters

Verlichting
Billekens licht & advies, Nuenen
www.billekenslichtenadvies.nl

Bedden
Droomland Slaapvoorlichters, Eindhoven
www.droomland.nl

Beeld & Geluid (Bang & Olufsen en Loewe)
Bang & Olufsen Eindhoven, Eindhoven
www.deenseperfectie.nl

Architect
Arc3 Ontwerp – Teken – Bouwmanagement,
Eindhoven
www.arc3.nl

Natuursteen master bedroom
Schoenmakers Natuursteen B.V., ’s-Hertogenbosch
www.schoenmakers-natuursteen.nl

Deuren
Broporte Exclusieve Binnendeuren, Uden
www.broporte.com

Natuurstenen vloer & wanden
Lenarduzzi, Soest
www.lenarduzzi.eu

Stalendeur
Minimal Steel, Reek
www.minimalsteel.com

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

Deurklinken
Deurstijl, Veghel
www.deurstijl.nl

Infrarood douche
Sunshower B.V., Amsterdam
www.sunshower.nu

Spuitwerk
Interieurspuiterij Jansen, Nuenen
www.spuiterij-jansen.nl

Haard
Boley Exclusieve Openhaarden, Veghel
www.boley.nl

Wijnkelder – volledige realisatie
EuroCave Nederland BV, Waalwijk
www.eurocave.nl

Schakelmateriaal
Basalte, Merelbeke
www.basalte.be

Zwembad
Starline Group B.V., Valkenswaard
www.starlinepool.com

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V., Ridderkerk
www.quooker.nl
Stofferingen en meubilair
Eliëns Exclusieve Interieurs, Eindhoven
www.eliens.nl
Schilderwerk
Schildersbedrijf Leo Baeten, Eindhoven
www.leobaeten.nl
Klimaatplafonds, Comfortplafond®
MAT Afbouw, Zaltbommel
www.matgroep.nl
Keuken & badkamer – volledige realisatie en bar
Van Boven Exclusieve Keukens en Badkamers,
Sint-Michielsgestel
www.vanboven.nl

Integrator domotica
Hevac Controls, deComfortarchitect, Nuenen
www.deComfortarchitect.nl
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