
Je authentieke stolpboerderij met een heerlijke tuin en prachtige 

vergezichten inruilen voor een appartement in het stadscentrum? 

Stella en Erik deden het vorig jaar en hebben nog geen moment spijt.

Tekst Wilma Tjalsma – Fotografie Anneke Gambon

Het is heerlijk 
zitten op het 
grote dakterras 
van zeventig 
vierkante meter.

CARTE 

BLANCHE

De crèmekleurige hoekbank 
meet 3,5 bij 5 meter. De 
bank is van Interiors DMF. De 
ronde hocker en salontafel 
met marmeren blad zijn van 
Duran. Kussens van onder 
meer Élitis (alles via Violier at 
Home). De bloemen zijn van 
De Violier in Veenendaal. 
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DECOTIP: DOORDACHTE KLEUREN

Op advies van Violier at Home is gekozen voor 

grijsgroene natuurtinten. Dit zorgt voor een 

rustige uitstraling. De plafonds zijn behandeld 

met Pelliccia van Carte Colori. Door ook het 

schuine deel van de muur in dezelfde tint te 

verven, lijkt het alsof dit deel bij het plafond 

hoort. Resultaat? Alles oogt hoger en ruimer.

De keuken is gekocht bij Keukenloods 
in Zaandam, de kleur stelde Stella zelf 

samen. Aan de eetbar op stahoogte, 
zodat Erik relaxt kan staan als er gasten 

op de barkrukken zitten, staan barstoelen 
van Hofstede Raanhuis die bekleed zijn 

met antilopehuid (via Violier at Home in 
Bennekom). Bloemen en glaswerk (van o.a. 

DutZ) zijn van De Violier in Veenendaal.
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DE ENTREE IS 
FRISGROEN 
GEKLEURD, 

EEN GOEDE 
BINNENKOMER

ZZe woonden fantastisch maar het onderhoud aan de stolpboerderij 

stond hen tegen. Voor alles schakelden ze professionals in. “We had-

den geen tijd en zin meer om het zelf te onderhouden. Daarbij zijn 

onze kinderen inmiddels volwassen en was er voor ons een nieuwe 

levensfase aangebroken.” Het was hun zoon Rick die vroeg waarom 

ze niet op zoek gingen naar een appartement in een stad. “Die op-

merking opende onze ogen. Datzelfde weekend gingen we dit ruime 

appartement in hartje Medemblik bezichtigen. En hoewel ik moest 

wennen aan het idee om te gaan verhuizen, was ik wel meteen en-

thousiast over de ruimte en de staat van onderhoud. Toen Erik en Rick 

elkaar buiten een high five gaven, was ook ik om.”

TE STRAK

Een week later was de aankoop rond. Alleen, het appartement was per-

fect onderhouden maar ook steriel en wit. Het oogde als een kantoor-

etage. “Voor dit huis wilden wij een moderne stijl, maar ook warmte en 

sfeer. Toen ik dat aan onze vrienden Greta en Jan vertelde, antwoordde 

Greta direct: ‘ jullie moeten gaan kijken bij Wulf van de Pol’.” Zo gezegd, 

zo gedaan en eenmaal binnen bij Wulf was Stella op slag verliefd. “Op de 

meubels, de stoffen, de combinatie met stoere elementen, maar vooral 

op het feit dat hij het aandurft om veel kleur te gebruiken. Heerlijk.” Het 

stel brainstormde met Wulf, omschreef hun smaak en liet een staal zien 

van de nieuwe keuken. Ze vertelden dat ze geen tijd hadden om zelf te 

winkelen en gaven hem vervolgens carte blanche.

FRISGROEN

“Bij een volgende ontmoeting had hij een ontwerp gemaakt en stalen 

meegenomen van stoffen en kleuren.” Een van zijn adviezen was: 

verf de hal frisgroen, want dat is een fijne binnenkomer. Een ander in 

het oog springend element is de grote, crèmekleurige hoekbank. “Zo 

groot, dat zouden we zelf nooit bedenken, maar het staat hier fantas-

tisch en geeft zoveel rust.” Ze zijn nog iedere dag blij met deze stap: 

verhuizen van het platteland naar de stad. “Als we nu op vrijdagmiddag 

thuis komen zeggen we: eten we thuis of ergens in het centrum? En 

meestal wordt het dat laatste!”

Voor de voorramen, die op advies van Wulf 
van de Pol zwart geverfd zijn, zijn zwarte 

shutters toegepast (Leppers Zonwering in 
Veenendaal). De ronde eettafel en stoelen 
(Hofstede Raanhuis) kochten de bewoners 

bij Violier at Home. Accessoires en 
bloemen van De Violier in Veenendaal.
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Al het schilderwerk is uitgevoerd door 
Bas Bleeker Veenendaal. Een stalen deur 
(Leppers Zonwering in Veenendaal) 
biedt toegang tot de woonkamer aan de 
voorzijde van het pand, waarvan Stella 
en Erik de bovenste etage bewonen. 

Het bed is gekocht bij Swiss 
Sense in Hoorn. Erop ligt een 
bontsprei, een ontwerp van 
Violier at Home. De grijze sprei 
is van Vandyck. De kussens van 
onder andere Élitis en House in 
Style (alles via Violier at Home).

HET APPARTEMENT OOGDE ZO 
STERIEL ALS EEN KANTOORETAGE
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De badkamer met ligbad, 
douche en sauna was door 
de vorige bewoners al luxe 
uitgevoerd met sanitair van 
Philippe Starck. Accessoires 
van Violier at Home.

“NU DE KINDEREN VOLWASSEN 
ZIJN, IS ER EEN NIEUWE LEVENSFASE 
AANGEBROKEN VOOR ONS”
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