In de woonkamer staan banken van Interiors DMF met
kussens die op maat zijn gemaakt. De salontafel en kasten
zijn van Keijser&Co (alles via Violier at Home). De bloemen
komen van de Violier Bloemisten in Bennekom. De
eikenhouten vloer is gelegd door Fairwood in Tiel.
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BINNENKIJKEN

Op de wanden
is kalkverf Corno
van Carte Colori
toegepast.

Magische
metamorfose
Deze woning was heel erg jaren zestig, dus daar moesten Elly en
Leon even doorheen kijken. “Maar bij binnenkomst voelde het
direct goed. Ik viel als een blok voor de mooie trap en de vide.”
Tekst Wilma Tjalsma - Fotografie Anneke Gambon - Styling Wulf van der Pol
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In de serre staan stoeltjes van Keijser&Co, de tafel is van Fairwood in Tiel. De gordijnen zijn op maat gemaakt door
Violier at Home. Wulf van de Pol verzorgde de accessoires en bloemen. Alle accessoires zijn via Wulf van de Pol
aangeschaft.

GOED IDEE: KALKVERF
Wulf van de Pol: “In samenspraak met Elly is gekozen voor authentieke kalkverf in natuurtinten
van Carte Colori. Deze verven geven een warm en poederachtig effect op de muren en zorgen
voor een doorleefd gevoel. De natuurtinten maken dat de muren rustig ogen. Hierdoor
straalt elke ruimte, afhankelijk van de lichtinval, toepassing en functie, rust en evenwicht uit.
En in combinatie met stoffen, materialen en meubelen wordt het een warme basis.”
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Dubbele deuren
(De Rooy in Ederveen)
bieden toegang tot de
ruime living.
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T

Terug naar hun roots in Noord-Brabant, dat wilden Elly en Leon. En
wanneer zo’n idee eenmaal heeft postgevat in je hoofd, dan wil je nog
maar een ding: verhuizen. Enkele maanden later gingen ze dit huis bezichtigen. “We zagen direct alle mogelijkheden. De trap moest worden verplaatst, zodat er een andere toegang naar de kelder kwam. Het
kelderluik in de keuken kon dan weg en wanneer de muur tussen de
keuken en de voormalige dokterspraktijk ook verdween, zou er een
riante eetkeuken ontstaan.”
INTENSE SAMENWERKING
Ruim een half jaar is er flink verbouwd en in de zomer van 2016 kon
het gezin verhuizen. Dat hele traject was een intense samenwerking
tussen Elly en Wulf van de Pol. “Ik ken Wulf al jaren, kocht toen wij
in Veenendaal woonden regelmatig iets in de bloemenwinkel van zijn
partner, en ik vroeg Wulf wel eens om een interieuradvies. Dus toen
wij dit grote project zouden starten, wist ik direct: hiervoor schakelen
we Wulf in.” Wulf adviseerde Elly niet alleen over de verbouwing, maar
dacht ook mee over de inrichting en afwerking.
EEN GEHEEL
“Ik had precies voor ogen wat ik wilde en Wulf wist dat perfect te vertalen”,
vertelt Elly. “Zo wilde ik graag Castle Stones op de vloer, daarvoor is Wulf
speciaal dealer van dat merk geworden. En in overleg met hem hebben
we het hele kleurenpalet voor ons huis samengesteld. Daarna ben ik met
Wulf op pad gegaan voor nieuwe meubels. Met dit interieur hebben we
echt een nieuwe start gemaakt. Fijn want nu is het echt een geheel.”

“IK HAD PRECIES
VOOR OGEN WAT
IK WILDE”

GEEN SHOWROOM
Voor hun nieuwe huis wilden Elly en Leon een interieur dat klasse en
kwaliteit zou uitstralen met behoud van een warme sfeer. De kamers
in dit huis hebben een behoorlijke omvang en dat vraagt om grote elementen. “De ruimtes van de woning waren de leidraad voor het interieur, met grote meubels en stoere lampen. En we wilden niet alleen een
mooi interieur, maar ook een thuis, geen showroom. En dat is gelukt,
want onze zoon zei kort na de verhuizing: ‘Ik hoef hier helemaal niet te
wennen, het voelt als thuis.’”
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De eettafel is op maat gemaakt
door Fairwood in Tiel. Erbij
staan stoelen van Keijser&Co.
Boven de tafel hangen lampen
van Duran (via Violier at Home).
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De eikenhouten keuken met betonnen aanrechtblad
en Lacanche-fornuis is geplaatst door DekkersFransen uit Rijkevoort. De hanglampen (Frezoli) zijn
van Tierlantijn. Bij het werkeiland staan krukjes van
Keijser&Co. Sommige accessoires heeft Elly al langer
en zijn van Rivièra Maison. Op de keukenmuren is
kalkverf kleur Palladio van Carte Colori toegepast. Op
de vloer liggen Castle Stones (via Violier at Home).
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Naast de slaapkamer is een
walk-in closet gerealiseerd
door Dekkers-Fransen. De
lamp en accessoires kocht
Elly bij Violier at Home.

DE KAMERS HEBBEN EEN
BEHOORLIJKE OMVANG EN DAT
VRAAGT OM GROTE ELEMENTEN

124

De slaapkamer heeft een chique hotelsfeer
gekregen. De wand achter het bed herbergt aan de
zijkant legplanken. Het behang is van Élitis. Het bed
en bedtextiel zijn van Nilson Beds uit Barneveld. De
kussens zijn op maat gemaakt door Violier at Home.
Het sprei is van House in Style. Naast het bed staan
kastjes van Rivièra Maison. De lampen kocht Elly
jaren geleden bij Wulf van de Pol. De wanden zijn
geverfd met krijtverf Flax van Carte Colori.
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Naast de walk-in closet is de badkamer met een
Riverstone vloer. De badmeubels zijn op maat
gemaakt door Dekkers-Fransen. Het sanitair, merk
Galassia, is gekocht bij De Baderie Janssen in
Beugen. De wanden zijn behandeld met tadelakt
2.0 (in onderhoud minder arbeidsintensief maar
met dezelfde eigenschappen als de oorspronkelijke
tadelakt) door Stukadoorsbedrijf Bernard de Kort in
Wanroij. Het houten krukje heeft Elly al langer.

ELLY’S ADRESSENBOEKJE:
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•

Violier at Home in Bennekom (NL)

•

Woonwinkel Loods 5 in Amersfoort (NL)

•

Conceptstore Snufenshoe in Schaijk (NL)

•

Toon’s Bloemenwinkel in Grave (NL)

•

Logeren in Resort Maastricht (NL)
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BLIK VAN DE

Sfeermaker

EXPERT
Marieke Vandemoortel
Eigenaar van vandemoortel.com

Een vloer kiezen, het is niet gemakkelijk. Maar
als je de goede kiest, dan til je je interieur
meteen naar een hoger niveau. En dat is precies wat er in dit interieur gebeurde. Marieke
heeft ervaring met Castle Stones en bricks en
geeft concrete tips.
Tekst Anneleen Peeters

Zijn de Castle Stones echt oude tegels of zijn het replica’s?
“De dallen en bricks zijn gemaakt van een mengeling van
beton en hars. De massa wordt gegoten in mallen gemaakt
op basis van oude tegels. Door pigmenten toe te voegen,
ontstaat er een subtiel kleurengamma geïnspireerd op de
stenen van vroeger. Er zit een tiental kleuren in het gamma. Fijn om te weten. Vroeger liet de rijkere bevolking een
schild of sierlijke krullen in de steen graveren. Vandaar dat je
ook kunt kiezen of je dat in jouw Castle Stones wilt. Wie wil,
kan zelfs een eigen print in de tegel laten zetten.”

Wat zijn de voordelen van deze vloer? “De toevoeging van
harsen maakt de vloer slijtvast. En anders dan bij oude tegels zijn de Castle Stones maar één cm dik, dat maakt dat
de vloer perfect is voor renovaties. Al leent de vloer zich
natuurlijk ook goed voor nieuwbouw met vloerverwarming. De oude dallen zijn veel zwaarder en minder gemakkelijk te verwerken. De combinatie van beton en hars
is bovendien allesbehalve kil, de vloer voelt warm aan.”

We zien vaak dat bricks en dallen worden gecombineerd.
Hoe pak je dit het beste aan? “De bricks leggen we vaak
in de hal of berging, maar ook in de badkamer. Je ziet er
haast geen vuil op en ze vormen een echte eyecatcher.
Leg deze bricks in de hal en je hebt meteen een bijzon-

In welke interieurs past deze vloer goed? “Ik vind dat

dere sfeer. Een hele woning met bricks is wat te veel van

de vloer in veel stijlen past. Ik zag hem al in heel strak-

het goede, dat zou te druk zijn.”

ke interieurs, maar net zo goed in de meer landelijke.
Veel mensen zien de vloer en worden er verliefd op.

Hoe onderhoud je deze vloeren het best? “Bij plaatsing

Het blijft in hun hoofd zitten, ze sparen desnoods

worden de dallen en bricks geïmpregneerd met een

en bestellen de vloer jaren later. Door details te wij-

anti-vlekkenmiddel. De dallen onderhoud je verder met

zingen, krijg je een andere uitstraling. Als je de vloer

voedende zeep. De bricks kun je stofzuigen en af en toe

zonder plint plaatst, wordt het resultaat strakker. Door

eens schuren. Deze vloeren wordt mooier met de jaren

bricks in twee verschillende kleuren te combineren,

en krijgen een natuurlijk patina.”

ontstaat er een speelse sfeer.”
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