
.. binnenkijken ..

WARM
FAMILIEHUIS

GELUKKIG HAD LIANNE AL EEN BERG ERVARING MET HET BOUWEN VAN EEN HUIS. 
“HET KOSTTE ME AF EN TOE FLINK WAT OVERREDINGSKRACHT OM DE DINGEN DIE 

IK IN MIJN HOOFD HAD VOOR ELKAAR TE KRIJGEN. MAAR HET IS GELUKT!”
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“Als dit ons eerste bouwproject was geweest, had 
ik het nooit zo perfect kunnen krijgen”

LIANNE, BEWOONSTER

Ook aan de buitenzijde van de rietgedekte woning is duidelijk te zien dat het interieur op de tuin gericht is. De grote glaspartijen bieden vanuit elke leefruimte een prachtig 
uitzicht op de zwemvijver en de rest van het buitenleven.
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Om optimaal van hun tuin te kunnen genieten, kozen Lianne en 
Rudi voor een aantal overdekte terrassen. De onderzijde van de 

overkapping is afgewerkt met een cassetteplafond, een idee van 
Marcel Wolterinck. Dankzij de grote aluminium schuifpuien en 

ramen vloeien binnen en buiten mooi in elkaar over.
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VASTHOUDEND
Lianne en haar man Rudi hebben hiervoor al eens een 
huis compleet verbouwd en een nieuwe woning ge-
bouwd. Die ervaring kwam heel goed van pas. “Als dit 
ons eerste bouwproject was geweest, had ik het nooit zo 
perfect kunnen krijgen”, zegt Lianne. “Ik heb heel wat 
moeten praten en de mensen die aan ons huis werkten, 
moeten overtuigen om bepaalde dingen voor elkaar te 
krijgen. We hebben bijvoorbeeld een voordeur die vier 
meter hoog is. Een waanzinnige eyecatcher, maar dat 
hadden ze echt nog nooit gemaakt. Ik heb serieus he-
mel en aarde moeten bewegen om precies deze deur 
uit een stuk te krijgen zoals die getekend was en niet 
een exemplaar dat uit verschillende onderdelen bestaat. 
Ook een hal zonder plinten was een discussiepunt, ze 
hebben me herhaaldelijk gevraagd of ik toch echt geen 
plinten wilde want ‘zo maken we dat altijd’. Nee, ik 
heb gelukkig bij alles voet bij stuk gehouden en daar-
door is ons huis perfect”, lacht ze. “Voor Rudi kwam 
de ervaring van het eerder bouwen vooral van pas op 
het gebied van domotica, beveiliging en tv en audio. 
Die zijn onzichtbaar verwerkt in plafonds en muren. 
Zowel binnen als buiten is de nieuwste techniek aan-
wezig zodat je bijvoorbeeld in elk vertrek muziek kunt 
afspelen en je overal in huis televisie kunt kijken.”

GOUDEN MOMENTEN
Het interieur en kleurgebruik in de woning zijn hele-
maal door Lianne zelf samengesteld. “Het is een grote 
passie; ik ben al vanaf jonge leeftijd bezig met wonen 
en dingen mooier maken. Ik heb vaak vrienden en 
familieleden geholpen met inrichten. En nu ons huis 
klaar is, denk ik er zelfs serieus over na om als stylist 
aan de slag te gaan. Ik vind het belangrijk dat een huis, 
dus ook mijn huis, niet alleen een mooi plaatje is, maar 
dat elke ruimte ook benut wordt. Dat is hier zeker 
gelukt. Alle plekken worden gebruikt en we kunnen 

IDEEËN
Midden in de bossen staat het imposante, rietgedekte 
huis van Lianne en haar gezin. “Dit gebied was eerst 
een ontoegankelijk militair terrein. Toen we drie jaar 
geleden hoorden dat hier kavels te koop kwamen, wa-
ren we er als de kippen bij. We hebben zeventien jaar 
lang in een zelfgebouwd, klassiek notarishuis net over 
de grens in Duitsland gewoond, maar wilden graag 
nog een tweede keer iets voor onszelf bouwen. We ko-
men uit deze omgeving, dit stuk grond ligt op het zui-
den én het heeft aan alle kanten een fantastisch groen 
uitzicht. Precies wat we wilden. In dit huis zitten alle 
ideeën die ik al jaren in mijn hoofd had zitten. Als je 
voor de tweede keer een nieuw huis bouwt, krijg je de 
kans om die er helemaal uit te laten komen en dat is 
precies wat ik heb gedaan”, lacht ze. 

TUINGERICHT HUIS
Direct na de aankoop van hun bouwkavel nam Lianne 
contact op met Marcel Wolterinck. “Ik ben al jaren 
een enorme fan van zijn werk. Zelfs al in de tijd dat 
hij bloemist was en hij voor het eerst met zijn werk in 
tijdschriften verscheen. Uitgangspunt voor ons was een 
tuingericht huis met hoge plafonds, symmetrie en veel 
licht. Marcel bedacht persoonlijk het mooie cassette-
plafond onder het verandadak. Andere kenmerken van 
hem zijn de dubbele trap, de enorme stalen taatsdeuren 
en de daklichten. Daarnaast hadden we zelf het idee 
voor de grote aluminium schuifpuien en ramen waar-
door buiten en binnen één zijn. Zo kwamen we samen 
met het team tot een mooi resultaat.”

“In dit huis zitten alle 
ideeën die ik al jaren in 
mijn hoofd had zitten”
LIANNE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Lianne en Rudi wonen samen hun twee zonen in 

een vrijstaand, rietgedekt huis in het oosten van 

Nederland. Dat bouwden ze eerder dit jaar zelf.

Op de vloer in de woonkamer ligt 
eiken parket van Ter Horst Wonen 

& Projecten. De plafondhoge  
kasten liet Lianne op maat maken 

door Nijland Interieur &  
Meubelmakerij.

192 - wls



wls - 195194 - wls

De bank Huygen is van Job. De salontafel komt van ’t Achterhuis. 

overal met veel mensen zitten als we willen. Natuurlijk 
is ook bij ons de woonkeuken de ruimte waar we het 
vaakst zijn. Ik ben dol op lekker koken en we genieten 
hier vaak met onze familie en vrienden aan de grote 
tafel. Gouden momenten zijn dat voor mij.”

WARME DEKEN
“Het lijkt misschien of alles in ons huis nieuw is, maar 
dat is zeker niet zo. Ik heb een mix van dingen uit onze 
vorige woning en nieuw, dat geeft een huis ook zeker 
karakter. Dit huis vroeg om een wat strakkere inrich-
ting en daar ben ik bewust naar op zoek gegaan. De 

tafel in onze keuken hadden we bijvoorbeeld al, maar 
we hebben er nu wel strakkere, nieuwe stoelen om-
heen. En de allereerste eettafel van Rudi en mij staat 
nu in de walk-in closet, zo heeft ons huis een unieke 
uitstraling gekregen. Sfeer is erg belangrijk: de open 
haarden branden, de kaarsen zijn aan en er klinkt een 
muziekje uit de ingebouwde speakers. Ik heb elke dag 
als ik hier rondloop het gevoel dat ik droom, zo mooi 
vind ik het geworden. Vaak als er vrienden komen, 
zeggen ze dat ons huis voelt als een warme deken door 
het kleurgebruik en de balans in de ruimtes en het in-
terieur. Voor ons voelt dit ook zeker zo.” •

De stoel en de bijbehorende hocker zijn van 
Bocx Interiors. Het vloerkleed is van Cunera.
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“Ik vind het belangrijk dat een huis, dus ook 
mijn huis, niet alleen een mooi plaatje is, 
maar dat elke ruimte ook benut wordt”
LIANNE, BEWOONSTER

In een hoek van de woonkamer staat een 
strakke chaise longue, gekocht bij De Toren 
Interieurs. Ook de tafels zijn hier gekocht. 
De hanglamp is van Light & Living.
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“Vrienden zeggen dat ons huis door 
het kleurgebruik en de balans in de 
ruimtes als een warme deken voelt”
LIANNE, BEWOONSTER

.. plafond meeschilderen ..

Lianne heeft overal in huis de plafonds 
laten schilderen in dezelfde kleur als 

de wanden. “De impact op de ruimte is 
enorm. Alles in één kleur geeft zo’n rust. 
Ik vraag me echt af waarom er nog witte 

plafonds bestaan.” 

Op de muren en het plafond van de  
bibliotheekruimte is de kleur Thunder Sky van Pure 

& Original gebruikt. De boekenkast is van Rivièra 
Maison. Het complete lichtplan van de woning komt 

van Daan Bouwmeester lichtadvies en ontwerp.

In de hal liggen Bricks van Castle Stones. De wanden en 
het plafond zijn geschilderd in de kleur Putty Rustica van 
Painting the Past. De twee stoelen voor het raam zijn van 
Bocx Interiors.
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“Ik ben al vanaf jonge leeftijd bezig met 
wonen en dingen mooier maken”

LIANNE, BEWOONSTER

De keuken is op maat gemaakt door Nijland Interieur & Meubelmakerij. De kastjes zijn van eiken en het aanrechtblad is Spaans natuursteen, geleverd door Oude Elferink 
Natuursteen BV. Op de vloer ligt een woonbetonvloer van Timmer &  Montagebedrijf Roelink & Veldhuis. De kleur op de wanden en het plafond is Gritti van Carte Colori. 
Domotica en beveiliging zijn geleverd door Comfortica BV. De keukenapparatuur is van Miele en werd geleverd door Installatiebedrijf FH Loohuis BV. 
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De houten eettafel van Linteloo komt nog uit het 
vorige huis van Rudi en Lianne. De stoelen van Linteloo 

zijn nieuw en hebben een linnen bekleding. De lampen 
boven de tafel zijn van Hoffz Interieur.
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“Ik heb elke dag als ik hier rondloop het 
gevoel dat ik droom, zo mooi vind ik het”

LIANNE, BEWOONSTER

De werklui keken even raar op 
toen Lianne hen uitdrukkelijk 
vroeg om een hal zonder plinten. 
Ze dreef echter haar zin door en 
heeft nog geen seconde spijt 
gehad van het strakke resultaat. 
Het bankje is van Rivièra Maison.

Het bed is van Key West Bedding BV, het bedden-
goed komt van Zara Home. De lamp boven het bed 

is van Hoffz. Op de vloer van de masterbedroom ligt 
eiken parket van Ter Horst Wonen & Projecten.
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“Dit huis vroeg om een strakkere inrichting 
en daar ben ik bewust naar op zoek gegaan”

LIANNE, BEWOONSTER

De badkamer en de gehele installatietechniek is gerealiseerd door Haamberg Installatie. Het sanitair en het bad komen van Installatiebedrijf FH Loohuis BV. De twee lam-
pen boven het bad zijn van Hoffz. Op de vloer ligt een woonbetonvloer van Timmer & Montagebedrijf Roelink & Veldhuis.


