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.. binnenkijken ..

EIGEN (KERST)STIJL
GEVONDEN
DANIËLLE HEEFT HAAR INRICHTING AL MEERMAALS VERANDERD. ZE BEGON IN ENGELSE STIJL, FLIRTTE
MET LONG ISLAND-STIJL EN SCOORDE VERVOLGENS VEEL FRANSE BROCANTE EN ANTIEK. TWEE JAAR
GELEDEN ONTDEKTE ZE DE SOBER LANDELIJKE STIJL, DIE ZE ZICH HELEMAAL EIGEN MAAKTE.
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ten afstruinden. Zo kwamen er telkens meer brocante en
antieke accessoires in huis. Allemaal items met een verhaal. Het 1,60 meter lange houten bankje vonden we in
een Franse kringloopwinkel. Het was perfect voor aan het
voeteneinde van ons bed, maar paste alleen in de auto als
ik de hele terugweg mijn benen opgetrokken hield … Zo
gek kan het dus gaan met een passie voor wonen.”

Even voorstellen
Zo’n vijftien jaar geleden kochten Daniëlle en Ronald
een kavel in Heemskerk (NL), waar ze een vrijstaand
herenhuis op lieten bouwen. Alleen de hoogte en
de kleur van de stenen lagen vast, de indeling en
afwerking bepaalden ze zelf.

WOONKEUKEN FAVORIET
De grond waar het herenhuis op staat, kochten Daniëlle en haar man Ronald in 2003. “We waren op
zoek naar een bouwkavel in Noord-Holland. Na
veel omzwervingen kwamen we in Heemskerk terecht. Het was vooral de plek waar we voor vielen.
Ruim, in een groene omgeving én onder de rook
van Amsterdam, waar we toen allebei nog werkten.
Er waren een paar bouwvoorschriften: het huis moest
5,5 meter hoog zijn, type herenhuis en de stenen moesten lichtgrijs of crèmekleurig zijn. Maar de indeling en
afwerking konden we zelf bepalen, in overleg met onze
aannemer. Mijn grootste wens was een royale, tuingerichte woonkeuken, het liefst over de hele breedte van
het huis. Dat is nu mijn favoriete plek: heel ruim en
perfect om lang na te tafelen met onze inmiddels volwassen kinderen, familie of vrienden. Iedereen die hier
binnenkomt, gaat ook meteen aan de keukentafel zitten. In de huiskamer kijken we eigenlijk alleen tv.”
DIVERSE STIJLEN
In augustus 2004 werd het huis casco opgeleverd, inclusief gestuukte muren. “We hebben zoveel mogelijk zelf
gedaan. We begonnen met de vloeren. Beneden liggen
overal keramische tegels, een budgetvriendelijke keuze
met een rijke uitstraling. Boven ligt overal hout. Onze
eerste inrichting was in landelijke, Engelse stijl, met een
gele keuken. Daarna werd het meer Rivièra Maison-stijl,
met witte kasten met teksten erop. In die tijd gingen
Ronald en ik vaak naar Frankrijk, waar we rommelmark-
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De kroonluchter, de stoelen en de kloostertafel zijn Marktplaats-vondsten. De
stoelen kregen een donkergrijze linnen bekleding. De tafel is professioneel geloogd
en daarna door Daniëlle gebeitst met loogbeits van Esatto in de kleur Eiken. Het
vachtje is van Potterieke. De houten schouw is eerst behandeld met muurglad van
Alabastine en daarna twee keer geschilderd met kalkverf van Carte Colori: eerst
met Gritty, daarna met Palladio. De kast was oorspronkelijk wit. Daniëlle verfde het
hout zwart met kalkverf van Annie Sloan.

FAN VAN KALKVERF
Zo’n drie jaar geleden ontdekte Daniëlle de sober landelijke stijl. “Ik las erover in woonbladen en ontdekte op
Instagram ook veel inrichtingen in die stijl. Toen was ik
verkocht: meer rust, minder frutsels. Sindsdien heb ik veel
veranderd in huis. Eerst schilderde ik alle crèmekleurige
muren met een donkere tint kalkverf. Daarna waren de
kozijnen en de keuken aan de beurt. In het hele huis gebruikte ik drie tinten sculptura kalkverf van Carte Colori,
of een mix daarvan. Ja, ik ben fan geworden! Als je die
poederige verf op de muur smeert, is er meteen sfeer en
heb je weinig anders nodig. Alleen voor de keuken heb
ik een andere verfsoort gebruikt, gemengd in de Carte
Colori-kleur Gritty. Deze Sigma-verf is stootvast.”
BASIS OP ORDE
Toen Daniëlle klaar was met de basis, was het tijd om
de meubels aan te passen. “De witte kasten schilderde
ik zwart, met Annie Sloan-verf. Dat is echt een uitvinding, die verf smeer je er zo op. Daarna waren de accessoires aan de beurt. Een deel van de Franse brocante
is gebleven, soms ook geverfd. Behalve van kalkverf
hou ik van linnen stoffen en oud hout. Die materialen
maken de sfeer compleet.”
CREATIVITEIT EN HANDIGHEID
Al met al is Daniëlles interieur rustiger geworden, persoonlijker ook. “Het is sober met een eigen twist. In
woonwinkels kom ik niet vaak, al heb ik wel een paar favoriete adresjes, zoals Potterieke in Bavel (NL), waar ik
veel houten accessoires kocht. Maar de rest van de spullen is tweedehands, meestal gekocht op Marktplaats. Als
ik iets in mijn hoofd heb, zoek ik net zo lang tot ik vind
wat ik wil hebben. Neem de kloostertafel. Die wilde ik

“Met een beetje
creativiteit en handigheid
kom je een heel eind”
DANIËLLE, BEWOONSTER
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De eettafel, de stoelen en de kroonluchter zijn
Marktplaats-vondsten. Daniëlle bekleedde
de stoelen met grijs linnen en behandelde de
kroonluchter met Oxy roest van ‘t Stilleven.
De zinken bestekhouder is van Potterieke.

.. sfeervol linnen ..
Danielle houdt van linnen. Haar
kerstservetten maakte ze door de randen
te rafelen en er ter decoratie stukjes linnen en leer op te stikken. Ook maakt ze
er wandkleden van. Een kwestie van een
stuk in de gewenste kleur op de
gewenste maat stikken en decoreren
met behulp van takken uit het bos.
“Linnen en hout zijn, naast kalkverf, mijn
favoriete sfeermakers.”

graag, maar niet voor het volle pond. Ik vond er een voor
weinig, die ik liet zandstralen en zelf behandelde met
loogbeits. Schoonheid en sfeer hoeven dus niet veel geld
te kosten. Met een beetje creativiteit en handigheid kom
je een heel eind. Als ik iets ontdek wat ik erg mooi vind,
dan maak ik ruimte. Ik hecht niet bijzonder aan spullen, overtollige stukken verkoop ik weer. Een paar items
zullen altijd blijven. Zo kreeg ik van mijn moeder een
kettinkje met een kruis, dat ooit van mijn vader was. Behalve dat soort erfstukken is niets onvervangbaar.”
UITPAKKEN MET KERST
Kerst is Danielles favoriete tijd van het jaar. Ze begint

226 - wls

meestal eind november met decoreren. “Het is ieder
jaar weer een cadeautje om de dozen van zolder te halen, uit te pakken. Veel ballen heb ik al lang. De basis is
altijd zilver, dit jaar aangevuld met zelfgemaakte decoraties van schapenwol en kunstbont. Ook de tafeldecoraties en mosballen maak ik zelf. Ik ben inmiddels zoveel met wonen bezig, dat vrienden en buren mijn hulp
inroepen bij hun inrichting. Superleuk om te doen.
Dat geldt ook voor Instagram. Het is een inspirerende
ontmoetingsplek voor mensen met dezelfde smaak en
ideeën. Ik heb er zelfs een vriendin aan overgehouden.
Qua stijl heb ik de mijne echt gevonden. En hoe vaak
ik ook nog ga verhuizen, deze stijl blijft.”
•
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“De woonkeuken is mijn favoriete plek: heel
ruim en perfect om lang na te tafelen”
DANIËLLE, BEWOONSTER

De tegels in de keuken zijn
originele witjes die Daniëlle ook
schilderde. Hiervoor gebruikte ze
vloerverf van Carte Colori in de
kleur Piombo. De koperen pannen zijn een kringloopvondst, de
houten planken vond Daniëlle in
Frankrijk. De weegschaal was wit
en kreeg een laag roestverf met
Oxy roest van ‘t Stilleven. Het
houten ornament op de schouw
is van Het Grachtenpand, het
ijzeren bord is een rommelmarktvondst. De houten fruitschaal is
van Potterieke.
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De keuken van Keukenmaxx met het aanrechtblad van zwart composiet
was aanvankelijk geel. Daniëlle schilderde alle panelen met Sigma-verf in de
Carte Colori-kleur Gritty. De lampen vond Daniëlle via Marktplaats en verfde
ze met kalkverf Gritty van Carte Colori. De linnen doeken zijn zelf gemaakt.
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Hond Juul ligt op een vachtje dat Daniëlle al heel lang heeft. De schouw en
alle accessoires zijn van Anneke Dekkers. De ijzeren paarden vond Daniëlle
ooit in Almere (NL). Het kastje naast de schouw is een Marktplaats-vondst,
door Daniëlle behandeld met loogbeits van Esatto in de kleur Eiken. Het
kerstboompje staat in een zelfgemaakte zak van linnen.
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De hoge ruimte leent zich voor een grote kerstboom.
De boom is versierd met een mix van oude en nieuwe
ballen die Daniëlle door de jaren heen verzamelde.
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De bank is van Whoon, het sierkussen kreeg ze cadeau. Het ornament boven de bank is van Het Grachtenpand. Het ronde tafeltje naast de bank kocht Daniëlle bij Jantje en Dientje.
Ze beitste het met loogbeits van Esatto in de kleur Oude Eik. De schemerlamp erop was een wit exemplaar dat Daniëlle behandelde met muurvuller en kalkverf.
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De decoraties boven het tafeltje heeft Daniëlle zelf gemaakt met ornamenten op steigerhouten plankjes. De salontafel van gebruikt steigerhout maakte Huisje Sfeer op
maat. Daniëlle maakte het hout donkerder met verdunde zwarte kalkverf. De schalen zijn van Potterieke, de kandelaars en het theepotje van de kringloopwinkel.
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Daniëlle heeft een los hoofdbord achter het bed geplaatst, dat ze bekleedde met grijs linnen. Aan het voeteneind staat een
Franse kringloopvondst. Het nachtkastje, de kroonluchter en de paspop zijn Marktplaats-vondsten, de kamelenbellen op
de paspop zijn van ’t Grachtenpand. De houten vloer is eerst gebeitst met loogbeits van Esatto in de kleur Geloogde Eik en
daarna voorzien van een laag wasvernis. Op de muur van de masterbedroom zit kalkverf Piombo van Carte Colori.

.. mini stilleven ..
Danielles favoriete items in huis zijn
haar glazen stolpen, waarin ze telkens
opnieuw mini stillevens samenstelt. “Die
vervelen nooit, je kunt er eindeloos mee
stylen. Al naargelang het seizoen, de gelegenheid of de plek waar de stolp staat.
Telkens je er iets anders onder legt, lijkt
het alsof je een nieuw accessoire hebt.”

De lambrisering en de brocante sidetabel zijn geschilderd in de kleur Piombo van Carte Colori. Het daybed is van Rofra Home, erop ligt een plaid gemaakt van een oud linnen
gordijn. De kalkzandstenen schouw is een antiekmarktvondst, de haardijzers komen van Marktplaats. De haard is voor de sier: erin liggen dennenappels, een gewei en er
staan waxinelichthouders tussen.

“Als ik iets in mijn hoofd heb, zoek ik net
zo lang tot ik vind wat ik wil hebben”
DANIËLLE, BEWOONSTER
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Het grenen nachtkastje is behandeld met loogbeits van Esatto in de kleur Eiken. Erop liggen een mosbal, een kruikje en een ornament van
de kringloopwinkel.

“Hoe vaak ik nog ga verhuizen,
deze stijl blijft”
DANIËLLE, BEWOONSTER

236 - wls

