
Accessoires in de kast 
via Violier at Home. De 
kast zelf is ontworpen 
door Wulf van de Pol en 
op maat gemaakt. 

Tijdens de eerste bezichtiging voelde Jolanda niets voor dit huis. 

Nu woont ze er toch. Het keerpunt? Jan en zij mochten er een 

dagje op proef wonen. Toen waren ze verkocht.

Tekst Wilma Tjalsma – Fotografie Anneke Gambon

Eerst getest

Bank van Hofstede Raanhuis, kussens van Zinc, Duran en het eigen label 
van Violier at Home. De fauteuils van Hofstede Raanhuis zijn bekleed met 
leer en stof Bel Air van Belliny. Het vloerkleed van Carpetlinq, de lamp 
achter de bank (Duran) en de accessoires zijn gekocht via Violier at Home. 
De groene vouwgordijnen zijn gemaakt in het atelier via Violier at Home. 
De groene tint op de muur is kalkverf van Carte Colori in kleur Artichaut, 
eveneens via Violier at Home. Houten vloer via Violier at Home.

MEER
KLEUR
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De voormalige opkamer is bij de woonkamer betrokken. Hier staat de zithoek die de bewoners in hun vorige 
woning al hadden (gekocht via Violier at Home). Het groene vacht is van De Violier in Veenendaal. Bijzettafel en 
lamp van Duran via Violier at Home. 

“TOEN DE SCHILDER MET DEZE 
GROENTINT AAN DE SLAG GING, RIEP JAN: 
‘WAT HEB JE NOU TOCH BEDACHT!’”

De eettafel en grijze eetkamerstoelen zijn 
van Hofstede Raanhuis. De lamp boven de 
eettafel is de Bulbs by Eve, alles via Violier at 
Home. De blauwe loveseats bij de eettafel zijn 
van Hofstede Raanhuis. De bloemen kocht 
Jolanda bij De Violier in Veenendaal.

DECOTIP: GROEN MAAKT HET AF
Wulf: “We hadden de meubelstoffen al uitgezocht, in naturel en 

blauwtinten. Ik wilde het graag toch wat spannender maken. 

Daarbij wilde Jolanda graag meer kleur in de woonkamer. Het 

werd groen, deze tint maakt het geheel compleet.”
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“HET HUIS WAS 
GEDATEERD EN AL 

DAT WIT … HET WAS 
NIET MIJN SMAAK”

DDe hele benedenverdieping was voorzien van witte plavuizen en het 

houtwerk was hoogglans wit geschilderd. “Het huis was keurig onder-

houden, maar ook gedateerd en al dat wit … het was niet mijn smaak 

en ik kon er niet doorheen kijken.” Echtgenoot Jan kon dat wel. Hij zag 

het hier direct zitten, maar Jolanda niet. Toen belde de makelaar met 

de vraag: als jullie de sleutel krijgen en voor één dag in het huis mo-

gen proef-wonen met je gezin? Dan kun je ook een aannemer en een 

architect uitnodigen en kijken wat de mogelijkheden zijn. Daar had 

het stel wel oren naar. “De koffie en taart stonden klaar, de bewoners 

overhandigden ons de sleutel en vertrokken. Aan het eind van de dag 

wist ik het: dit was ons droomhuis.”

DOORKIJKHAARD

Tijdens dat proef-wonen hadden Jolanda en Jan ook Wulf van de Pol 

van Violier at Home uitgenodigd. “Wulf kwam met ideeën waar wij di-

rect enthousiast over waren. Er zat bijvoorbeeld een glazen wand met 

een deur tussen de keuken en de hal. Daardoor was de keuken erg 

klein, zeker als onze vier kinderen en aanhang thuis zouden zijn. Wulf 

stelde voor de wand te vervangen door een doorkijkhaard. Een gewel-

dig idee.” Jan gaf Jolanda de vrije hand bij de inrichting, waaronder de 

kleurkeuze voor de woonkamer. “Toen de schilder met deze groentint 

aan de slag ging, riep Jan: ‘wat heb je nou toch bedacht!’ Maar nadat 

de vouwgordijnen hingen, het nieuwe meubilair op z’n plek stond en 

hij de prachtige pauw cadeau kreeg, was hij ontzettend blij met het 

eindresultaat.” 

HOVENIER IN SPE

Na drie maanden verbouwen trok het gezin in hun boerderij op de 

Utrechtse Heuvelrug. Dochter Aukeline (17) kan hier haar paard Grace 

stallen en weiden en zoon Derrick (9) is ontzettend blij met zijn eigen-

gemaakte boomhut én de grasmaaier die de vorige eigenaren achterlie-

ten. “De tuin moet nog wat worden veranderd, maar Derrick is nu al een 

hovenier in spe. Hij klimt wekelijks op de maaier en vindt dat geweldig!”

De ronde eettafel en eetkamerstoelen 
zijn van Hofstede Raanhuis. Het lampje 
is van Kroonjuweel (alles Violier at 
Home). Bloemen van De Violier in 
Veenendaal. Keuken van RhijnArt 
Keukens in Kesteren. Boven het eiland 
hangt een lamp van Frezoli gekocht via 
Violier at Home. Op de vloer in de hal 
Castle Stones via Violier at Home.

  157156



Blikvanger in de hal is de roze bank 
van Interiors DMF. Spiegels, lampje 
van Kroonjuweel en bijzettafel via 
Violier at Home. De bloemen zijn 
van De Violier in Veenendaal.

Bedtextiel van 
House in Style, 

behang van Élitis, 
plafondlamp van 

Duran, alles via 
Violier at Home. 

Kussens eigen label 
Violier at Home. 

De verlichting 
hadden de 

bewoners al.
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Alles in de badkamer is gekocht bij De Eerste Kamer Badkamers in Barneveld. De kranen zijn van het merk Yahoo. 
De glazen douchewand heeft een ingebouwde radiator.

“DE KOFFIE EN TAART STONDEN KLAAR, 
DE BEWONERS OVERHANDIGDEN ONS DE 
SLEUTEL EN VERTROKKEN”
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