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Antonissen interieurbouw | Heerlijk vertoeven in 
modern-warme sferen
Op een unieke plek in een dorpje nabij Breda werd enkele jaren geleden deze schitterende villa 
gerealiseerd. Toen de opdrachtgevers de prachtige locatie ontdekten, twijfelden zij geen minuut en 
grepen direct de kans om hier hun woondroom tot leven te wekken: een rietgedekte villa met een 
sfeervol karakter. Om het woongenot te completeren, ontfermde Antonissen interieurbouw zich over 
het ontwerp en de realisatie van een high-end interieur. De prettige samenwerking resulteerde in een 
geheel met een modern-warme uitstraling, waarin het op ieder moment heerlijk vertoeven is. Frank Antonissen | Interieurbouwer

Entree & living | Gemoedelijke sfeer
Alsof we nog niet genoeg onder de indruk waren van de architectuur van de 
buitenruimte; het interieur is minstens zo indrukwekkend! Bij binnenkomst in de 
gastvrije entree word je gehuld in een warme, gemoedelijke sfeer. Het wordt 
ons meteen duidelijk dat het hier heerlijk vertoeven is. “We hadden eigenlijk 
maar één echte wens voor het interieur en dat was dat we een sfeervol geheel 
wilden,” vertelt de opdrachtgever. “Verder hebben we vooral vertrouwd op de 
ruim zestig jaar kennis en ervaring van Antonissen interieurbouw.” “We zijn het 
traject begonnen met de invulling van de ruimtes,” vertelt Frank Antonissen, 
eigenaar van Antonissen interieurbouw. “Op basis van de levensstijl van de 
opdrachtgevers en de uitstraling van de architectuur zijn we vervolgens gaan 

ontwerpen en is een perfect passend interieur ontstaan.” “We 
hebben veelal gekozen voor strakke vormen die speels onder-
broken worden door warme elementen en natuurlijke materialen 
met een stoer randje, zoals staal en hout,” vult interieur-
vormgever en bedrijfsmanager Jeroen Verhoeve aan. “Daarnaast 
hebben alle ruimtes een fijne menselijke maat. Daardoor voelt 
het overal huiselijk aan.” Zo heeft de living annex tv-kamer – 
ondanks de grootte en het vele glas – een hele knusse indeling. 
Het behaaglijke gevoel wordt versterkt door het schuine dak 
en het feit dat de ruimte iets verhoogd ligt ten opzichte van de 
rest van de leefruimtes. 

Hoofdaannemer: A. Verploegh B.V. Bouwbedrijf 
Rietdekker: A.J. Vink Rietdekkersbedrijf
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Antonissen interieurbouw
Sinds 1958 legt Antonissen interieurbouw zich met veel passie toe op de realisatie van interieurs, waarvan er geen twee aan elkaar gelijk 
zijn. De opgebouwde kennis en ervaring van het familiebedrijf hebben geleid tot een totaalaanpak, waarbij projecten van ontwerp tot en met 
realisatie door het eigen creatieve team uitgevoerd worden. Persoonlijke aandacht en ontzorgen staan hierin centraal. Projecten variëren van 
particuliere woningen tot zakelijke omgevingen, en de vervaardiging van een of meerdere unieke elementen tot aan een compleet interieur. 
Antonissen interieurbouw is gevestigd in Breda, waar het bedrijf een showroom, kantoor en werkplaats onder één dak heeft. Hier worden 
klanten geïnspireerd en geadviseerd over de vele interieurmogelijkheden. De ideeën worden vervolgens vertaald in een ontwerp op maat en 
in de eigen werkplaats vervaardigd. Ook de realisatie op locatie wordt met veel aandacht verzorgd. Hierdoor zijn klanten verzekerd van een 
hoogwaardig eindresultaat tot in de details. 
www.antonissen.nl

Leefkeuken & wijnkamer | Bijzondere parels
Aangrenzend bevindt zich een schitterende leefkeuken. De strakke, tijdloze 
uitstraling dankt de ruimte aan de moderne vormentaal en de kundige en stijlvolle 
wijze waarop Antonissen interieurbouw het hoofdmateriaal corian met lichtkleurig 
eikenhout heeft versmolten in één krachtig totaalbeeld. Naast esthetisch is de 
ruimte ook heel functioneel: zo blijf je dankzij de open opstelling op een prettige 
manier in contact met de andere leefruimtes, zoals de eetkamer. Hier pronkt een 
op maat gemaakte eettafel met stalen onderstel, dat prachtig harmonieert met 
de stalen tussendeuren. De zwevende trap, tevens op maat ontworpen en 

vervaardigd, is een bijzondere blikvanger in het geheel en biedt 
op smaakvolle wijze toegang tot een fijne relaxruimte. Achter 
een witte maatwerkkastenwand is nog een parel verborgen: 
een kantoor annex wijnkamer. “De opdrachtgever wenste een 
ruimte waar op een plezierige manier gewerkt kan worden, 
maar waar je ook lekker kunt ontspannen,” vertelt Frank. “Op 
basis daarvan hebben we multifunctionele ruimte ontworpen 
met werkplek en een bartafel waar heerlijk genoten kan worden 
van een wijntje uit de eigen wijnkelder.” 

Kokendwaterkraan: Quooker Nederland B.V.
Maatwerk interieur: Antonissen interieurbouw

Verlichting: Oerlicht
Keuken en trap: Antonissen interieurbouw Slaapkamer: Antonissen interieurbouw
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Ontwerp & realisatie maatwerk interieur
Antonissen interieurbouw, Breda 
www.antonissen.nl 

Architect
De Beer & Overboom Architecten, Dongen
www.dboarchitechten.nl 

Zonnepanelen (installatie en levering)
Ecotec Solar, Zevenbergen
www.ecotecsolar.eu 

Rietdekker
A.J. Vink Rietdekkersbedrijf, Ammerzoden
www.rietdekkervink.nl 

Hoofdaannemer
A. Verploegh B.V. Bouwbedrijf, Nederhemert
www.verploegh.nl 

Plungepool
Compass Pools, ‘s-Hertogenbosch 
www.compasspools.nl 

Tekst: Dana Otten  |  Fotografie: Jaro van MeertenPartners & leveranciers

Glazen vouwwand
Metalura, Alblasserdam
www.metalura.com

Verlichting – buiten en binnen
Oerlicht, Breda
www.oerlicht.nl 

Haard – binnen
Van der Pluijm Haard & Schouw, Oosterhout
www.woningverwarming.nl 

Betonnen tegels (buiten)
Schellevis Beton, Dussen
www.schellevis.nl 

Wellness
VSB Wellness BV, Diessen
www.vsbwellness.nl 

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

Badkamer & mainsuite | Optimaal tot rust komen
Ontspannen kunnen de opdrachtgevers ook in de luxe badkamer 
met custom-made sauna. Frank: “De sauna is in een groot 
vierkant volume verwerkt, gemaakt van het donkerkleurige, rijke 
materiaal cleaf en springt daardoor direct in het oog. Daarnaast 
hebben we als subtiel contrast het wastafelmeubel uit licht-
kleurig eikenhout vervaardigd.” De stenen vloer met mooie kleur-
nuances voegt extra warmte toe en loopt door in de wand 
achter het wastafelmeubel. Aan de andere kant daarvan is op 
slimme wijze een grote inloopdouche gecreëerd. Het ovale 
ligbad en de witte waskommen geven het geheel een moderne 
touch. In de prachtige mainsuite gaan luxe en rust hand in 
hand. “De vormgeving van deze ruimte was best een gepuzzel,” 
licht Jeroen toe. “De kopgevel bestaat volledig uit glas en 
bovendien hadden we te maken met schuine wanden. We 
hebben ervoor gekozen om in de ruimte een muur op te 
nemen, waarachter de inloopkast is gecreëerd met aan beide 
kanten grote kastenwanden. Om de ruimte wat lichter te maken, 
is in het dak een lichtconstructie gemaakt. Het ontwerp en de 
realisatie van de mainsuite was echt millimeterwerk, maar daardoor 
hebben we wel een hoogwaardig resultaat kunnen neerzetten 
dat klopt tot in de details!” Frank: “Fijn was ook dat we zelf het 
traject van a tot z hebben begeleid, waardoor we alles perfect 
op elkaar konden laten aansluiten. Ook de samenwerking met 
de opdrachtgevers was erg prettig. Zo kregen we het volste 
vertrouwen om onze kennis en kunde in te zetten.” “Wij hebben 
het traject ook als erg fijn ervaren,” vullen de opdrachtgevers 
aan. “Alles klopt bij elkaar. Het is een mooi, sfeervol en bovenal 
gezellig huis geworden, een echt thuis!”

Exterieur & landscape | Van oude boerderij naar sfeervolle droomvilla
“Deze locatie vormde voor ons de perfecte plek om onze droomvilla te realiseren,” 
vertelt de opdrachtgever enthousiast wanneer we hem spreken. “Op het moment 
van koop stond er echter nog een jaren ‘60-boerderijwoning op de kavel. Deze 
hebben we volledig afgebroken en er vervolgens een nieuwe villa voor in de plaats 
gebouwd.” De architectuur van de riante nieuwe woning, die in samenwerking met 
architect Jos Overboom tot stand is gekomen, verwijst subtiel naar de voormali-
ge boerderij. “We hebben dezelfde positie op de kavel aangehouden, maar er 
verder een eigen draai aan gegeven,” aldus de opdrachtgever. “Zo is in de nieuwe 
architectuur een knik opgenomen, waarin de entree is gesitueerd. Daarnaast zijn 
er grote glaspartijen in het ontwerp verwerkt om een goede beleving van de 
buitenruimte mogelijk te maken.” De dunne gevelsteen werd onder meer gekozen 
vanwege de elegante, tijdloze uitstraling en de prachtige kleurnuances. In 
combinatie met de rieten kap en het puntdak is zo een heel sfeervol totaalbeeld 
ontstaan dat ook ver in de toekomst mooi blijft. Om het geheel af te maken is 
de villa omringd met een weelderige tuin met een luxe bijgebouw en zwembad. 
De opdrachtgever hierover: “We hebben er bewust voor gekozen om de tuin mee 
te nemen in het realisatietraject en te voorzien van een volwassen karakter. Een 
goede beslissing waardoor we vanaf dag één van een mooie totaalbeleving 
konden genieten!”

Wellness: VSB Wellness BV
Maatwerk interieur: Antonissen interieurbouw

Verlichting – buiten en binnen: Oerlicht
Architect: De Beer & Overboom Architecten

Zonnepanelen (installatie en levering): Ecotec Solar

Plungepool: Compass Pools

Glazen vouwwand: Metalura 
Betonnen tegels (buiten): Schellevis Beton


