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Lamp naast de zitbank is van Duran.
Salontafels en overige verlichting via
Violier at Home. Bloemen, kunstwerk
aan de muur en accessoires zijn van
De Violier in Veenendaal.

BINNENKIJKEN

Bouwval
wordt parel

De kussens in
de zitbank zijn
van Élitis, alles via
Violier at Home.

Het huis was gedateerd, slecht onderhouden en verstoken van elke
vorm van comfort. Maar oh, wat had het nog veel leuke details. AnneMarie en Rob startten de renovatie met een duidelijk doel voor ogen:
de authenticiteit van de woning bewaren én comfort aanbrengen.
Tekst Wilma Tjalsma - Fotografie Anneke Gambon
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De voorkamer is het domein van tienerzoon Gerard. Op de loungebank liggen kussens van Violier at Home en
Élitis. Het bijzettafeltje is van Duran, de lamp naast de bank van Bleu Nature (alles Violier at Home).

“WE WILDEN DE AUTHENTICITEIT VAN DE WONING
COMBINEREN MET EEN EIGENTIJDS INTERIEUR”
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De originele suitedeuren zijn,
evenals het overige houtwerk in de
woonkamer, geverfd met zijdematlak
in kleur Pelliccia. De wanden in de
woonkamer zijn geverfd met krijtverf
kleur Flax, beide van Carte Colori
via Violier at Home. De vloer van
Rein Parket in Barneveld is een Old
Olm-vloer. Het hergebruikte hout is
meer dan 200 jaar oud en komt uit
Canadese huizen en schuren (alles
via Violier at Home).
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Tafel type Olav is van Keijser&Co evenals het bankje en de stoelen.
De hanglampen zijn de Bulbs van By Eve (alles Violier at Home). Bloemen
en accessoires zijn van De Violier in Veenendaal. De bestaande keuken
werd geverfd in kleur Copper van Carte Colori en de wanden met
projectverf kleur Flax (alles Violier at Home). Op de vloer ligt leefbeton
dat op kleur is gemixt (Puur! Vloeren in Veenendaal).
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Een badkamer had dit huis tot ver in de jaren negentig niet. De vorige
bewoners lieten iedere zaterdag in de achterkamer een grote teil vollopen met water en daar werd in gebadderd. Dat verklaarde ook waarom
de vloer er helemaal rot was. “Het huis werd bewoond door een markante Veenendaals eierkoopman. Iedereen kende hem want hij ging
jarenlang langs de deuren om zijn waar te verkopen. Aan comfort had
hij geen behoefte, dat zag je in het hele huis terug”, vertelt Rob.
AAN DE SLAG!
“Iedereen verklaarde ons voor gek. Waarom je comfortabele nieuwbouwhuis inruilen voor zo’n bouwval! Maar wij zochten charme en authenticiteit. We kochten deze jarendertigwoning, maakten een plan en
verbouwden een jaar.” Vloeren, wanden en plafonds werden vervangen,
er werd boven een badkamer gerealiseerd en er kwamen, naar origineel
ontwerp, openslaande deuren in de achtergevel van de woonkamer.
“Een architect ontwierp de glazen gevel in de keuken, een enorme aanwinst waar we tot op de dag van vandaag heel blij mee zijn.”
COMPLEET OPFRISSEN
Hun zoon Gerard werd zestien jaar geleden geboren en in de jaren
daarna pakte het gezin telkens iets aan: de tuin werd aangelegd, er
werd een veranda gebouwd en het huis werd volledig geïsoleerd. “Al
die jaren hadden we regelmatig contact met Wulf van de Pol van Violier
at Home. Hij ontwierp onze veranda en we vroegen hem regelmatig
om ons interieur te restylen. Dus het was vanzelfsprekend dat we hem
vorig jaar belden voor hulp bij de complete make-over van ons huis.”

“DE GLAZEN GEVEL
IN DE KEUKEN
IS EEN ENORME
AANWINST”

GEEN TIJD
Anne-Marie en Rob gaven Wulf de vrije hand. Ze wilden de authenticiteit
van hun huis behouden maar ook een eigentijdse stijl met frisse kleuren,
zowel beneden als in de slaapkamers. “Rob en ik runnen een agentschap in schoenen. We hebben het enorm druk, gaan veel op reis en
hebben geen tijd om zelf te gaan woonwinkelen. We vertrouwden op
Wulfs expertise en smaak en wisten zeker dat het precies zo zou worden
als we wilden.” Het stel vertelt dat ze altijd al blij waren met hun huis,
maar nu regelmatig vol trots rondkijken. “Verbouwen is niet onze hobby,
maar zo’n restyling uit handen geven? We zouden het zo weer doen!”
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GOED IDEE: BASIS + EXTRA’S
Een interieur moet rust en evenwicht uitstralen.
Wanneer de basis van een interieur goed is, kun
je je wat meer permitteren met de decoratie.
Uitpakken met kleur, bloemen of accessoires.
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De slaapkamer van Anne-Marie en Rob. Achter het
bed is een inloopkast gerealiseerd met aan beide
zijdes opruimmogelijkheden (Willem van de Kraats
Timmerwerken in Veenendaal). De achterwand is
behangen met Élitis-behang. De sprei op bed is van
House in Style, de kussens zijn van onder andere Élitis.
Het lampje is van Duran (alles via Violier at Home).

Zwarte rieten stoel en bijzettafeltje zijn
van Karwei, kussen van HK Living en
vachtje van De Violier in Veenendaal.
Op de gehele bovenverdieping ligt tapijt
van Lano Carpets via Violier at Home.
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Tijdens de verbouwing kwam een
originele inbouwkast tevoorschijn die
door Willem van de Kraats Timmerwerken
in Veenendaal weer functioneel is
gemaakt. De sidetable en de spiegel
kochten de bewoners bij Violier at Home.
Hier zijn ook de accessoires gekocht.

“IEDEREEN VERKLAARDE ONS VOOR GEK.
WAAROM JE COMFORTABELE NIEUWBOUWHUIS
INRUILEN VOOR ZO’N BOUWVAL”
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BLIK VAN DE

EXPERT
Nelia Talens

Marketing specialist bij Ay Illuminate

Lampen met karakter
Het valt ons op: de lampen gemaakt van
bamboe en papier zien we steeds vaker. We
vroegen hoe dat komt aan sales en marketing specialist Nelia Talens van Ay Illuminate,
invoerder van zulke verlichting.
Tekst Laura Liebens

Wat verklaart het succes van deze lampen? “Het licht
schijnt door de kap heen en je krijgt indrukwekkende
patronen die in de kamer reflecteren. Bovendien zijn de
lampen erg veelzijdigheid. Je kunt vormen, stoffen en
kleuren combineren waardoor er een heleboel verschillende opties ontstaan. De lampen passen in elk interieur.”

De ontwerpen hebben een artisanale look. Waar komen
ze vandaan? “We werken samen met plaatselijke ambachtslieden over de hele wereld. Het karakter en de
materialen van de lamp verraden welk land ze representeren. Papier en rotan komen uit de Filippijnen, katoen uit
India en sisal en zijde komen uit Afghanistan, Zuid-Afrika
of Bangladesh.”

Wie kiest er vooral voor deze soort lampen? “Er is meer
en meer vraag naar kwaliteit en eenvoud met natuurlijke
materialen. We krijgen klanten over de vloer van over
heel de wereld. We zien niet alleen royalty’s en inrichters
van sterrenhotels, maar ook mensen die begaan zijn met
het milieu. De kleurstoffen, stoffen en frames zijn dan
ook gemaakt zonder chemicaliën.”

Zit er ook een fair trade verhaal achter? “Eigenlijk wel.
In Zuid-Afrika bijvoorbeeld werken we met vrouwen die
katoen, sisal en zijde naaien. In dit gebied is er nog veel

is precies wat we voor hen willen: dat ze zelf kunnen

ongelijkheid tussen man en vrouw. Enkel rijke vrouwen

beslissen hoe ze hun leven willen leiden. Voor elke

kunnen er keuzes maken. Dankzij de lampenproductie

lamp die ze naaien, krijgen ze vrijheid.”

krijgen ze een loon en winnen ze onafhankelijkheid. Dat

ayilluminate.com
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