De bank (type Ellen, merk Koozo) en de
gordijnen zijn gekocht via Dotshop in
Amsterdam. De ronde tafeltjes bij de bank
zijn van Karwei. De losse kussens komen van
Loods 5, evenals het plaid van Rivièra Maison.
De lamp aan het plafond is de Vertigo van
Petite Friture. Er werd een lichtplan via Inge
Rossen van Enzo architectuur gemaakt en
een armatuuradvies door Sasja de Groot
gegeven. De gashaard is geïnstalleerd door
Jens Haarden uit Moerkapelle.
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BINNENKIJKEN

HOOFDROL VOOR
DE KEUKEN

Het huis werd
ontworpen door
Enzo architectuur &
interieur.

Een huis dat bij wijze van spreken zo in Stijlvol Wonen kon. Dát had
Maaike bij het ontwerp van haar vrijstaande woning voor ogen.
Hoe leuk is het dan om op een dag te worden benaderd met de
vraag: voel je iets voor een binnenkijker?
Tekst Wilma Tjalsma - Fotografie Anneke Gambon
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Het zwarte lampje in de hoek maakte Maaike van
het blad van een tafeltje van Xenos en een kapje
van Action. Maaike vroeg een kleuradvies voor
de begane grond aan Kirstin Reinink van Dess
Kirstins. Voor de woonkamer en eetkeuken kozen
ze de kleur Cyber van Histor. Voor de op maat
gemaakte kast (RhijnArt Keukens) staan twee
stoeltjes van Hay. Jaloezieën via 123jaloezie.nl.
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Drie spiegels van Kave Home.
Behang van Arte via Buningh in
Rotterdam. Tussen de hal en de
woonkamer zijn stalen deuren van
Skygate uit Naarden geplaatst.

“WEET JE, IK BEN ZO TROTS
OP ONS GEZIN, DAT WIJ DIT
AVONTUUR ZIJN AANGEGAAN”
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De keuken is op maat gemaakt
door RhijnArt Keukens in
Kesteren. Spots boven het
spoeleiland zijn van Nomad
Modular. De krukjes van Hay.

Deze geslaagde zwart-wit contrasten zijn
dé kern van een modern interieur. Op
SWipe maak je zelf je moodboards in deze
stijl. Naar stijlvol-wonen.com en stel je
zoekfilters in op woonstijl ‘modern’.
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De servieskast dient ook
als roomdivider (gemaakt
door RhijnArt Keukens).
In het gehele huis ligt een
houten vloer van All In
Floorstore uit Zoetermeer.
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M

Maaike en Eric woonden met hun kinderen Danique en Ryan in een fijn
huis in Zoetermeer. Toch keken ze regelmatig op funda.nl. Uit nieuwsgierigheid en om te zien of er misschien een leuke woning te koop
stond met iets meer tuin. “We gingen ook wel eens kijken, maar het
viel altijd tegen. Kreeg je een grotere tuin, dan gingen we er binnen op
achteruit.” Op een gegeven moment stond de oude brandweerkazerne in een aangrenzend dorp te koop. Door die te slopen, kwam er een
prachtige kavel vrij waarop ze een nieuwe woning konden realiseren.
DE KERN
“We zijn anderhalf jaar bezig geweest om alles rond te krijgen. Vervolgens gingen we op zoek naar een architect.” Na gesprekken met
verschillende bureaus viel de keuze op Enzo architectuur & interieur
uit Burgerveen, die het eisenpakket van het gezin uitwerkte in een
prachtige, vrijstaande woning. “Wij hadden heel specifieke ideeën. Zo
moest het huis echt om de keuken heen worden ontworpen, want
die is voor ons gezin heel belangrijk. En Eric en ik wilden een eigen
slaap- en badkamer op de begane grond.” ScanaBouw uit Huissen
fabriceerde vervolgens de houtskeletbouwwoning die werd gebouwd
door Van Herk Bouw uit Schoonhoven. De afbouw namen Eric en
Maaike zelf op zich.

“HET HUIS MOEST
OM DE KEUKEN
HEEN WORDEN
ONTWORPEN”
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KLUSSEN EN GENIETEN
Het hele proces, van slopen tot oplevering nam anderhalf jaar in beslag,
een periode die het gezin doorbracht in een heel klein huurappartement.
“Heel gezellig, maar oh wat waren we blij toen we konden verhuizen. Dit
huis was nog niet helemaal klaar, maar Eric en ik waren hier zo vaak, we
vonden het onplezierig worden voor de kinderen. Dus besloten we om
hier te gaan wonen, te klussen en als gezin gewoon te gaan genieten.”
Inspiratie voor hun huis haalde Maaike vooral uit Stijlvol Wonen en vt
wonen, van Pinterest, haar moodboard en de weekendjes weg die ze
organiseerde. “Dan zocht ik een leuk hotel uit, maar wel in de buurt van
bepaalde woonwinkels. Zo combineerden we nuttig en leuk. Weet je,
ik ben zo trots op ons gezin, dat wij dit avontuur zijn aangegaan. Dat
was overigens niet mogelijk geweest zonder de steun en hulp van onze
ouders, vrienden en buren!”

De maatwerk eettafel van Concreo met een stalen poot
is gemaakt door GIB Interieurbouw uit Bussum. De bank,
eveneens op maat gemaakt, komt van H&B Lifestyle
Collection uit Zoeterwoude. De stoeltjes kocht Maaike bij
Sanders Meubelstad. Hanglampen zijn van Loods 5. Op de
muur achter de bank behang van Élitis via De Behangfabriek.
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Op de muren de kleur
Damp van Histor.
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Achter het bed hangt Élitis behang, via
Buningh. Het bedtextiel is van Rivièra Maison.
De groene sprei is gemaakt van dezelfde
stof als de bank in de woonkeuken. De
hanglampjes zijn van Zuiver via Nijhof in Baarn.
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DECOTIP: WATERDICHTE PRINT
Waterdicht behang is een eenvoudige en mooie manier om een accent
aan je badkamer te geven. Decoratief en functioneel in een. Het gaat
in dit geval om Wet System van Wall & Deco (via De Behangfabriek in
Heerhugowaard). De muurbekleding is geschikt voor zeer vochtige
ruimtes zoals keuken, badkamers en een sportruimte. Snel en gemakkelijk
te installeren, zelfs op bestaande ondergronden.
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In de badkamer is voor de vloer en muren Microcement gebruikt (via Van Hollandse Bodem uit Gorinchem).
Het sanitair komt van Sanisale in Alphen aan de Rijn (meubel Bliss Elements is van Sanibell) en is geplaatst door
KDB Onderhoudsbedrijf uit Zoetermeer. De kranen zijn van het merk Hotbath.

“IK ORGANISEERDE REGELMATIG
WEEKENDJES EN BOEKTE DAN EEN HOTEL
IN DE BUURT VAN LEUKE WOONWINKELS”
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