De elementenbank Sweder is van
Interiors DMF. Op de wand zit
kleur Flax van Carte Colori. Het
dubbel gerookte eiken parket is in
visgraat gelegd, het marmer komt
uit Milaan. De wandverlichting is
van Rapture Interior Luxury.
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BINNENKIJKEN

Knap
compromis

Alle accessoires
komen van
Sober & Sjiek.

Als de ene van modern en strak houdt en de ander juist van landelijk,
dan kan samen een huis bouwen én inrichten een lastig proces
worden. Diane en Marco slaagden erin om met hun uiteenlopende
smaken toch een thuis te creëren.
Tekst Yvonne van Galen – Fotografie Anneke Gambon
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De elementenbank Sweder is van Interiors DMF,
het vloerkleed van Perletta Carpets en alle accessoires
komen van Sober & Sjiek. Op de wand zit kleur Flax
van Carte Colori. Het dubbel gerookte eiken parket
is in visgraat gelegd, het marmer komt uit Milaan.
De wandverlichting is van Rapture Interior Luxury.
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H

“Het was een heel proces”, lacht Diane. “Marco en ik verschillen zo
enorm van smaak, dat het best een klus was om het hier voor ons allebei naar onze zin te maken.” Want terwijl hij valt voor strak, Italiaans
design, zoekt zij het meer in de warme, landelijke hoek. Dus toen ze
twee jaar geleden een huis gingen bouwen, lag er een flinke uitdaging.
ALTIJD VAKANTIE
“Ons vorige huis was een twee-onder-een-kapwoning”, zegt Diane.
”Daar hadden we witte muren, grijze vloeren, een fel getinte bank en
een kleurige keuken. We wilden graag verhuizen naar Ouddorp en zelf
iets bouwen, zodat we het helemaal naar onze zin konden maken. Na
een zoektocht waren we dolblij dat we hier een kavel konden kopen. Ik
ken deze plaats nog uit mijn kindertijd omdat ik hier in de zomer altijd
met mijn ouders op de camping verbleef.”

DIT IS HET!
Toen Marco en Diane een tijdschrift over architectuur kochten, zagen
ze een huis dat ze allebei mooi vonden, dus daar waren ze het snel
over eens. Hun architect heeft dat prima vertaald naar de woning van
de familie. Het witgeschilderde pand is riet gedekt en heeft veel ramen
waardoor het van binnen licht is en de tuin overal goed zichtbaar. Diane: “Voor ons interieur hebben we Anneke Blaauw van Sober & Sjiek
in de arm genomen. Ik kwam haar op het spoor toen we een diner
hadden in Kasteel Van Rhoon. De sfeer in het restaurant voelde zo
prettig, ik dacht gelijk: Dit is het! Toen ik vroeg wie het restaurant had
gestyled, noemden ze Annekes naam. Ik ben rechtstreeks naar haar
winkel gereden.”

“HET IS HIER ZO
HARMONIEUS,
WARM EN GEZELLIG
GEWORDEN”

DE KERS
“Anneke heeft ons huis ingericht en moest daarbij enorm balanceren
tussen onze twee smaken. Zij stelde dingen voor en soms moest Marco erg wennen en soms ik, maar uiteindelijk is hier een prachtig interieur ontstaan dat we allebei van harte mooi vinden. Ze heeft nog niet
zo lang geleden ook de complete styling gedaan. Ik besef nu dat dat
echt een vak is. Daar beknibbel je liever niet op want het is de kers op
de taart. Het is hier nu zo harmonieus, warm en gezellig geworden …
We gaan nooit meer weg!”
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De boomstamtafel van gerookt
eiken is meer dan drie meter
lang. De dubbele lampen zijn
van Duran, de stoelen van
Interiors DMF (via Sober & Sjiek).
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“IK KEN DEZE PLAATS NOG VAN DE
VAKANTIES UIT MIJN KINDERTIJD”

Het wiel kregen de bewoners van hun
kinderen, Anneke Blaauw van Sober & Sjiek
combineerde het met andere accessoires.
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Het houten ornament werd
gecombineerd met een vaas van
04Home (via Sober & Sjiek).
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De keuken werd gemaakt door Martin van Van
Essen Keukens & Interieurs. Martin maakte ook in
het hele huis de meubels op maat. De eikenhouten
keukenkasten werden gecombineerd met een
marmeren blad. Kraan van Quooker.
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Het beddengoed is van Dommelin, de sierkussens zijn
van het eigen label van Sober & Sjiek. De achterwand is
gemaakt van een stof van Casamance. De shutters van
Zonnelux zijn in de kleur van de raamkozijnen (RAL 7021).
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Het stoeltje Olivia van Keijser&Co,
de vloerbedekking van Prades en
de lamp van Layer by Adje komen
allemaal via Sober & Sjiek.
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Martin van Essen Interieur
& Keukens maakte het
wastafelmeubel en andere
inbouwmeubelen in huis.
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De marmeren vloer is
geleverd door Grillo
Natuursteen BV uit
Huissen, op de wand is
gekozen voor beton ciré.

DECOTIP: MAAK MET KLEUR HET VERSCHIL
“Gebruik goede verf en mooie kleuren die je een prettig
gevoel geven, dat geeft een interieur direct sfeer”, tipt
Anneke Blaauw van Sober & Sjiek. “Samen met goedgekozen
wanddecoraties - zoals hier het behang achter de bank ontstaat er al direct spanning in het interieur”
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“IK BESEF NU DAT DAT
INRICHTEN ECHT EEN
VAK IS. DAAR BEKNIBBEL
JE LIEVER NIET OP”

