
De kussens zijn op 
advies van Wulf gemaakt 

van een oude gobelin.
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Toen de kinderen uit huis gingen, wilden Jan en Gerda een huis 

met minder onderhoud. Het liefst iets nieuws. Ze schreven zich in 

hun woonplaats in voor een nieuwbouwproject waarvoor geloot 

moest worden en hadden geluk.

Tekst Wilma Tjalsma - Fotografie Anneke Gambon

Een nieuwe 
weg De bewoners 

kozen voor paars 
als accentkleur. 

3X COMPACT WONEN
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“IK VOND HET EERST EEN 
BEETJE DECADENT OM BIJ EEN 
INTERIEURSTYLIST LANGS GAAN”

Kussens van stof van Violier at Home. Lamp Murillo naast 
de bank (Baan) is van Duran. Het karpet is van Cunera. 
Goudkleurige fauteuil Baan, ronde salontafel en lampen zijn 
van Duran, het leeslampje is van Tierlantijn. Het behang is 
van Élitis. Tafel en accessoires van Violier at Home.
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DECOTIP: GEKLEURDE ZITBANK

Kies eens een gekleurde bank en fauteuils in plaats van 

een ingetogen variant in grijs of beige. De kleuren van 

de zitmeubels komen subtiel terug in de accessoires.
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De keuken komt van Velthuizen 
Keukens in Woudenberg. Bloemen 
zijn van De Violier in Veenendaal. 
De vloer, betondesign, is gelegd 
door Berend van Kooten.
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“ONS VORIGE 
INTERIEUR 

WAS EEN 
ALLEGAARTJE”

EEr waren zo veel gegadigden voor deze huizen dat het voor Gerda 

voelt als een lot uit de loterij. “Voor mij hoefde dat verhuizen eerst niet 

zo nodig. Maar ik begreep Jan wel. En toen ik de advertentie van dit 

project zag, zei ik: ‘Als je dit bedoelt dan wil ik wel mee.’ Ik was meteen 

verliefd op dit huis.”

ROOM DIVIDER

Eigenlijk kwam dit nieuwbouwproject iets te vroeg op hun pad. Gerda 

was net begonnen met een studie en dat viel lastig te combineren met 

het uitzoekwerk dat komt kijken bij een nieuwbouwhuis en de verhui-

zing. Het gaf af en toe behoorlijk wat stress, ondanks het feit dat de 

indeling van de woning vast stond. “Ik was over vrijwel alles enthousi-

ast, alleen bij de open trap tussen de woonkamer en keuken had ik zo 

mijn twijfels. Nu ben ik er juist blij mee. Het zorgt voor een speelsere 

indeling en de trap fungeert als room divider.” En was het beslissingen 

nemen over het huis al lastig, het werd nog moeilijker bij het inrichten. 

Want daar hadden Jan en Gerda heel verschillende ideeën over. Gerda: 

“Ons vorige interieur was een allegaartje, maar wel óns allegaartje en 

daar was ik aan verknocht. Jan wilde hier een moderner interieur, maar 

ik wilde vooral warmte en gezelligheid.”

WARM EN SFEERVOL

Ze gingen op pad, bezochten verschillende winkels, maar kwamen er 

samen niet uit. “We zagen in de ene winkel een mooie bank, in de an-

dere een leuke tafel. Maar staat het bij elkaar? Geen idee. Een vriendin 

tipte ons om bij Violier at Home te gaan kijken.” Eigenaar Wulf van de 

Pol stelt zijn huis iedere zaterdag open, waardoor je inspiratie opdoet 

en een goed beeld krijgt hoe een bepaalde stijl in huis tot zijn recht 

komt. “Ik vond het eerst een beetje decadent om bij een interieurstylist 

langs gaan. Maar bij Wulf zagen we zo veel moois, dat ik dat gevoel 

maar opzijzette.” Het stel schakelde Wulf in om mee te denken over 

het interieur, de keuken, de kleuren en de verlichting. “Het resultaat 

is niet het hypermoderne interieur waar ik bang voor was, maar een 

prachtige combinatie van mooie kleuren en stoffen die een warm en 

sfeervol interieur creëren.”
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DECOTIP: KLEINE 

BLOEMVAASJES

Speel met vaasjes in 

verschillende hoogtes 

en groottes. Zo zorg 

je dat je oog elke keer 

weer op een andere 

vaas valt. Als je ze 

clustert op een schaal 

oogt het rustiger.
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Eettafel van Hofstede Raanhuis, 
stoelen van Olàv Home, hanglampen 
Bulbs by Eve, alles via Violier at Home 

in Bennekom. Bloemen op tafel zijn 
van De Violier in Veenendaal.
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De pentekeningen boven het bed zijn gemaakt door Gerda’s vader. Het Auping-bed is uitgevoerd in de kleur petrol. De sprei 
is van Violier at Home. De kussens zijn van House in Style. Bedtafeltjes zijn van Violier at Home. De blauwe gordijnen zijn op 
maat gemaakt door een atelier waar Violier at Home mee samenwerkt. 

“JAN WILDE HIER EEN MODERNER 
INTERIEUR, MAAR IK WILDE VOORAL 
WARMTE EN GEZELLIGHEID”
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