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in riante villatuin

Licht als 
ultieme 
sfeermaker  

KN
OP

S 
TU

IN
DE
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N

Een sfeervolle buitenruimte met grandeur, dat is het minste wat we van deze door 
Knops Tuindesign ontworpen tuin in Noord-Brabant kunnen zeggen. De riante 
villatuin, inclusief full option overkapping met luxueus buitensalon en sfeerhaarden, 
is perfect afgestemd op de villa die samen met de groene ruimte rondom een wel heel 
grondige make-over kreeg. Dit gebeurde in één synchrone ontwerpronde waardoor het 
geheel zoveel meer is dan de som van de delen. Binnen en buiten zijn perfect in balans 
en vloeien haast naadloos in elkaar over. Een uitgekiend lichtplan, met soms opvallende 
en dan weer zeer discrete lichtbronnen, zet de exclusieve tuinbeleving kracht bij. Een 
stemmig groen geheel, op elk moment van de dag.

tekst | Eva Goossens     foto | Hans Gorter
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H
uis en tuin tegelijk renoveren, 
het heeft zo zijn voordelen. Een 
nauwe samenwerking tussen 
de interieurarchitect van Huis 
van Strijdhoven en Tuin- en 
Landschapsontwerper Erik 

Knops heeft geleid tot een geslaagd totaalconcept 
dat zelfs verder gaat dan eerst voorzien. Erik Knops: 
“Ik kon niet nalaten om ook een nieuw ontwerp 
uit te tekenen voor een royale overkapping die de 
buitenruimte rondom de woning verbindt. Een 
element dat zoveel bijdraagt aan het buitenleven 
in deze unieke omgeving.” De opdrachtgever zag 
de meerwaarde en volgde Knops’ visie, met een 
resultaat dat de verwachtingen overtreft. Een 
beleving van luxe, rust en harmonie in een tuin die 
gewoon klopt, in ieder seizoen, op elk moment.

Vorstelijke entree
Maar laat ons beginnen bij het begin: de voortuin en 
een oprijlaan die garant staan voor een vorstelijke 
entree. Een oprit die de woning trouwens alle eer 
aandoet. “Een perceel van deze oppervlakte vraagt 
om een groots opgezette aanpak. En dan is een 

dubbele oprijlaan, waarbij men de wagen als het 
ware kan voorrijden, een heuse meerwaarde”, aldus 
Erik Knops. De verharding, met gebakken klinkers 
in visgraatverband, krijgt groen gezelschap van 
onder meer organische snoeivormen in taxus, 
meerstammige bomen en wuivende siergrassen. 
En dan zijn er ook nog de bollen die als heuse 
lichtsculpturen in diverse formaten meteen onze 
aandacht trekken. “Alle tuinverlichting wordt door 
domotica aangestuurd, wat de sfeer maar ook het 
comfort ten goede komt”, vult Erik Knops aan. 
“Automatische scenario’s passen de intensiteit 
van het licht aan op het moment van de dag. Zo is 
er nooit te weinig of te veel licht.” 

Podiumplaats
Het perceel heeft een niveauverschil waarbij de 
woning een stukje hoger is gelegen dan de tuin. 
Door trappen te creëren, zowel in de voor- als 
achtertuin, wordt de villa als het ware op een 
podium getild. Erik Knops: “Bij elk tuinontwerp 
houden we rekening met wat gegeven is, de 
randvoorwaarden van de bestaande omgeving en 
dus uiteraard ook de architectuur van de woning die 

De verlichte trap 
met een discreet weggewerkte ledlichtlijst, 

voegt een architecturaal aspect toe
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Alle tuinverlichting 
wordt door domotica aangestuurd, 
wat de sfeer maar ook het comfort 
ten goede komt



Binnen
wordt buiten
Wanneer de schuifdeuren van het binnenzwembad opengaan, 
vervaagt de grens tussen binnen en buiten. Dit gevoel wordt 
extra kracht bijgezet door de vloertegel in markante natuur-
steen te laten doorlopen op het terras.
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we hier graag extra benadrukken.” Aan de garage 
werd het niveauverschil opgelost door een hellende 
verharding. Deze wordt begrensd door een muurtje 
dat op zich ook al het vermelden waard is, alleen al 
omwille van het materiaalgebruik: een extra lange 
en slanke MBI GeoStylistix gevelsteen in beton. De 
grijze betontint van de langformaatsteen laat zich 
fraai combineren met de basaltsplit van de paden 
die ons ook naar de achtertuin leiden. Links in de 
border met siergrassen werden er twee witte XL 
plantenbakken geplaatst met winterharde Pinus. 
Erik Knops: “In een tuin moet overal wel iets te 
beleven zijn, zonder dat dit afbreuk hoeft te doen 
aan onze sobere ontwerpfilosofie. Die unieke 
balans, daar gaan we voor.”

Visuele eenheid
Achteraan werd er werk gemaakt van een 
landschappelijke tuin met gazon, strak afgelijnde 
paden met split en groene plantenvlakken met 
siergrassen en taxus. De ontwerpelementen van 
de voortuin, met ook hier weer de opmerkelijke 

lichtbollen, zien zich herhaald. Hierdoor wordt 
de visuele eenheid gegarandeerd. Weloverwogen 
lichtpunten zorgen voor een mooie balans 
tussen licht en donker van zodra de avond valt. 
De verlichte trap, met een discreet weggewerkte 
ledlichtlijst, voegt een architecturaal aspect toe 
en benadrukt de horizontaliteit van de riante 
overkapping, ontworpen door Knops Tuindesign 
en dus nieuw aangebouwd. Helemaal links biedt 
de overkapping onderdak aan de loungehoek mét 
doorkijkhaard op gas. Deze zit ingewerkt in een 
wand met de betonnen langformaat-gevelsteen 
die we vooraan ook opmerkten. De overkapping 
volgt de woning, langs de leefruimte en keuken 
om een hoek te maken en te eindigen voor het 
binnenzwembad dat aansluiting zoekt én vindt bij 
het buitenleven. Het high-end buitenleven in een 
exquise tuin om in alle luxe te kunnen genieten 
van elk vrij moment. ■ 

www.knopstuindesign.nl 

Een beleving 
van luxe, rust en 
harmonie in een tuin 
die gewoon klopt
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