BINNENKIJKEN

De combinatie witte
gevel, rietgedekt dak
en zwarte ramen
en luiken levert een
tijdloze uitstraling op.

BOERENERF
NIEUWE STIJL
Een familiehuis moest het worden, een plek waar het hele gezin
zich welkom zou voelen. En een huis waar ze zelf tot op hoge
leeftijd kunnen blijven wonen. Dus kwam er een ingrijpende
renovatie met oog voor het praktische én het sfeervolle.
Tekst Wilma Tjalsma – Fotografie Anneke Gambon

In de woonkeuken is een doorkijkhaard
geplaats. De blauwe bank is maatwerk
van Haklander Interieurbouw, de zit- en
sierkussen zijn van Interiors DMF.
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Ben je weg van deze stijl?
Neem een kijkje op SWipe, de
online moodboardmaker van
Stijlvol Wonen: stel je zoekfilters
in op woonstijl ‘nieuw-landelijk’
en je vindt tal van deze mooie
combinaties met oude balken
en strak maar comfortabel
meubilair. stijlvol-wonen.com

De keuken met een dik composiet
werkblad en zwart gebeitst, eiken fineer
is ontworpen en gemaakt door Haklander
Interieurbouw. De parketvloer is gekocht
en gelegd door Traject Parket.

Bij de eettafel van De Toren Interieurs in Breda
staan stoelen Grenoble van Interiors DMF. De
lamp boven de eettafel is ook van De Toren
Interieurs. De hoge barstoelen St. Raphael zijn van
Interiors DMF. De groene vaas op het kookeiland
is gekocht bij Margriet Bloembinders in Zeist.
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De spiegel is gekocht bij De Toren Interieurs, evenals de hanglamp. Het lampje naast de sidetable is van Frezoli.
De vazen zijn van De Toren Interieurs, de overige accessoires op de sidetable zijn daar gekocht en bij Loods 5.

GOED IDEE: EEN MEEGROEIWONING
Om tot op hoge leeftijd in dit huis te kunnen blijven wonen, zijn er tijdens
de verbouwing al aanpassingen aangebracht die het leven later kunnen
veraangenamen. Zo zijn de deuropeningen extra breed gemaakt, is de
houten vloer afgewerkt met een ribbel om uitglijden te voorkomen en zijn al
voorzieningen aangebracht om een lift naar de eerste etage te kunnen realiseren.
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GOED IDEE: TWEE ZONES
De woonkamer is door middel
van de doorkijkhaard als het
ware opgesplitst in een formeel en informeel deel. Van
de formele zithoek wordt gebruikgemaakt als er gasten zijn.
Het informele deel is voorzien
van een televisie, hier ploft de
familie na een werkdag heerlijk
op de grote loungebank.

In de formele zithoek is gekozen voor fauteuils Double en bank
Toulouse van Interiors DMF. De salontafel, bestaande uit twee
blokken, is maatwerk van Interiors DMF. Windlichten op tafel
zijn van Loods 5. Het vloerkleed is van Perletta Carpets. De pot
boven op de zuil is van Margriet Bloembinders in Zeist.
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In de zithoek met de tv is gekozen voor Rembrandt
Elements van Interiors DMF. Het vloerkleed is
van Rozenkelim. Bijzettafel en ronde salontafels
zijn van Interiors DMF. De lampen zijn van Duran
Lighting & Interiors. De familie koopt bloemen bij
Margriet Bloembinders in Zeist. Op maat gemaakte
gordijnen van Interiors DMF. Op de muren is
gekozen voor kleur Corno van Carte Colori.

Z

Ze woonden twintig jaar vlakbij deze hoeve in een gezellig rijtjeshuis
waar de vier kinderen opgroeiden. Maar hun droom was een oude
boerderij in of aan de rand van het buitengebied. Toen er in hun eigen
woonplaats een boerderij uit 1756 te koop kwam, was de beslissing
snel genomen. Een ingrijpende renovatie, waarbij eigenlijk alleen de
buitenmuren bleven staan, transformeerde het pand in een thuis voor
iedereen. “De makelaar adviseerde ons om in zee te gaan met OOK
Architecten uit Amersfoort. Zij hebben een fantastisch ontwerp voor
ons gerealiseerd. De bestaande kenmerken van het boerenerf hebben
ze versterkt en geïmplementeerd in het nieuwe ontwerp, waardoor er
een besloten familiehof is gecreëerd.” In samenwerking met Karbouw
bouwonderneming, Heart for Gardens. en Interieurbouw Haklander
werd voor deze familie het perfecte familiehuis gerealiseerd met een
prachtig buiten. “Het resultaat is een authentiek pand met een eigentijdse uitstraling. Precies zoals wij dat voor ogen hadden.”
TWEE WOONSMAKEN
Vervolgens was het nieuwe interieur aan de beurt. Een traject dat het
echtpaar in eerste instantie samen startte, maar waar ze al snel de hulp
en expertise van hun zoon Robin bij inschakelden. Hij is derdejaars
student Interior Design & Styling aan de Jan des Bouvrie Academy en
gaf hen in zijn vrije tijd al regelmatig advies. Robin: “Ik heb mijn ouders
eerst gevraagd een collage te maken van de stijl die ze mooi vonden.
Daaruit kwam naar voren dat ze nogal uiteenlopende smaken hebben.
Mijn moeder houdt van landelijk en gezellig, mijn vader heeft een iets
modernere smaak. Die twee woonstijlen zijn verenigd in een warm en
eigentijds interieurontwerp.”

“HET RESULTAAT IS EEN
AUTHENTIEK PAND
MET EEN EIGENTIJDSE
UITSTRALING”

246

ZOONLIEF
Vervolgens nam Robin zijn ouders mee naar de showroom van Interiors DMF. “Bij binnenkomst waren ze op slag verliefd op de sfeer en
was het eigenlijk alleen nog maar een kwestie van kijken wat ze graag
wilden hebben en van dat alles een mooi geheel maken.” Het schitterende resultaat is een warm, eigentijds en eigenzinnig interieur waarin
het hele gezin zich thuis voelt. En het traject heeft ook geresulteerd in
een prachtige stageplek, want Melanie Bosch, eigenaresse van Interiors DMF, vroeg Robin of hij interesse had om stage te komen lopen
binnen haar bedrijf. “Dat het huis van mijn ouders eigenlijk mijn eerste
echte project is, is de kers op de taart.”
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“MIJN MOEDER HOUDT VAN
LANDELIJK EN GEZELLIG, MIJN VADER
HEEFT EEN IETS MODERNERE SMAAK”

In de slaapkamer was ruimte
voor een vrijstaand bad van
Jee-O (via De Eerste Kamer in
Hoevelaken). Hier is ook het
badplankje gekocht. Krukje van
Loods 5, kranen van Jee-O.
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Het bed in de ouderslaapkamer is
van Diks Bedmakers, net als het
beddengoed. De kussens met
bloemmotief zijn gekocht bij Interiors
DMF, sprei van Diks Bedmakers.
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EEN INGRIJPENDE RENOVATIE,
WAARBIJ EIGENLIJK ALLEEN DE BUITENMUREN
BLEVEN STAAN, TRANSFORMEERDE
HET PAND IN EEN THUIS VOOR IEDEREEN

Het wasmeubel in de badkamer is gemaakt door Haklander Interieurbouw. Zij maakten ook de spiegels.
De waskommen zijn gekocht bij De Eerste Kamer, kranen van Jee-O. Op de vloer en wanden is beton ciré aangebracht.

250

