De bank en de ronde salontafel zijn van
Keijser&Co. De gordijnen zijn gemaakt van een
stof van Elitis. Het tapijt is van Ebru. De wanden
zijn geverfd met krijtverf Leem van Carte Colori
(alles via Violier at Home). Het tijdschriftenrek
kochten de bewoners via vtwonen.
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BINNENKIJKEN

Elementen uit de
natuur als decoratie,
het maakt het
interieur af.

Onverwacht
avontuur
Het kan verkeren. Je woont op een fijne plek, in een sfeervol huis
met een interieur dat past als een warme jas. Maar dan ontdek je
een nog mooiere plek, een waar je je droomhuis kunt realiseren.
Tekst Wilma Tjalsma - Fotografie Anneke Gambon
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De salontafel is van Keijser&Co.
Erop staat een leren dienblad van
Rupert & Rupert. De leeslamp is
van Tierlantijn.
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Bank Miro en fauteuils Avalon zijn van
Keijser&Co. Het blauwe tapijt Tencel is
van De Munck Carpets. Achter de bank
staat een sidetable van Keijser&Co.
met daarop windlichten Hurricane van
Duran (alles via Violier at Home).

Gewaagd, zou je denken, zo’n blauw tapijt.
Maar door ook de andere accessoires hier
enigszins op aan te passen, werkt het wel.
Overdrijf echter niet met het doortrekken
van accentkleuren, want dan wordt een
interieur al snel showroom-achtig.
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H

Het overkwam de bewoners van dit prachtige huis. Een prachtige kavel
kwam op hun pad en die kans wilden ze niet laten liggen. Ze schakelden
Studio Marco van Veldhuizen in voor het ontwerp van hun droomhuis.
Hij had al meerdere huizen in deze straat ontworpen. De eigenaren
wilden eigenlijk een klassieke, symmetrische notariswoning, maar de
gemeente besliste anders. Het moest moderner. Dus ontwierp Van
Veldhuizen deze eigentijdse woning: asymmetrisch en voorzien van
wit pleisterwerk, grijze stenen en zwart houtwerk. Na twee jaar bouwen was het resultaat een lust voor het oog.
KLANKBORD
Voor het interieur van hun vorige huis hadden de eigenaren al samengewerkt met Wulf van de Pol van Violier at Home. En ook voor hun
nieuwe woning vroegen ze hem mee te denken over de inrichting.
Wulf: “Het was prettig dat ze mij al vroeg in het ontwerpproces benaderden om mee te denken over onder meer de kleuren en vloeren.
Ik werd bij veel details betrokken en fungeerde als klankbord.” Voor
hun nieuwe woning wensten de eigenaren een rustig, evenwichtig en
eigentijd interieur. En in eerste instantie werd door de eigenaren gekozen om alles in een tint te verven, aangevuld met kleur Blue Velvet, die
in het hele huis terugkomt. Wulf: “Maar toen de bewoners in het huis
woonden, zijn in een aantal kamers de kleuren van de muren aangepast, om zo meer warmte en geborgenheid te krijgen.”

“HET NIEUWE
INTERIEUR MOEST
EIGENTIJDS EN
WARM ZIJN”

EENVOUDIG KIEZEN
Om het interieur perfect af te stemmen op de wensen en eisen van
de bewoners, reisde Van de Pol samen met hen naar de vakbeurs ETC
Expo in Culemborg. “Omdat Wulf wist wat wij mooi vonden, konden
we gericht onze favoriete merken bezoeken en hoefden we niet wekenlang op pad. Het was voor ons eigenlijk heel eenvoudig, een nieuw
interieur kiezen. Achteraf gezien zijn we blij dat ons oorspronkelijke
bouwplan niet werd goedgekeurd. Dit eigentijdse huis past in deze periode van ons leven veel beter bij ons en het interieur voelt wederom
als een warme jas.”
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De keuken is een ontwerp van Lodder Keukens. Het kunstwerk aan de muur is van Cobra Art.

“HET WAS VOOR ONS EIGENLIJK HEEL EENVOUDIG,
EEN NIEUW INTERIEUR KIEZEN”
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De eettafel is ontworpen door Lodder
Keukens. De stoelen zijn van Keijser&Co, voor
de muur staan twee lampen van Duran (alles
via Violier at Home, evenals de accessoires
op tafel). De lamp Cigar is van Brand Van
Egmond. Behang Paradiso van Elitis.
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“PERSOONLIJK KLEURADVIES GAF
ONS HUIS MEER GEBORGENHEID”
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Het krukje komt uit het vorige huis. Het eiken parket is van
Holleman Parket uit Wageningen. Op de wanden is krijtverf
Pelliccia van Carte Colori toegepast en behang van Arte in de Blue
Velvet-tint. De overige accessoires zijn van Violier at Home.
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De villa is een ontwerp van Studio Marco van
Veldhuizen. De tuin is ontworpen en aangelegd
door Heart for Gardens in Woudenberg. Huis
en tuin vormen een geslaagd totaalplaatje.

“EIGENLIJK WILDEN WE EEN KLASSIEKE NOTARISWONING,
MAAR DE GEMEENTE BESLISTE ANDERS”
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