De bank en fauteuils zijn van Hofstede Raanhuis.
De kleuren op de muren zijn Beton en Ebano van Carte
Colori. De salontafels en lampen zijn van Duran Interiors,
de sidetable is van Keijser&Co, het behang van Élitis (alles via
Violier at Home). De kussens en zwarte, houten jaloezieën
zijn van Violier at Home evenals het ronde vloerkleed en de
Guaxs-vazen. De kandelaren naast de bank en de bloemen
komen allemaal van De Violier in Veenendaal.

BINNENKIJKEN

CREATIEVE
UITSPATTING

Was hun vorige huis nog een mix van nieuw en oud en voerde
een licht Scandinavische stijl de boventoon, voor hun verbouwde
appartement kozen Saskia en Bernard voor een volwassen, hotelchic interieur.
Tekst Wilma Tjalsma-Smits - Fotografie Anneke Gambon
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“WE WILDEN EEN HUIS KOPEN,
NU GINGEN WE EEN APPARTEMENT HUREN:
DAT WAS EVEN EEN MINDSET”

Veel accessoires zijn van Puur Stijl, de conceptstore van de bewoners.

GOED IDEE: DONKERE KLEUREN EN GROTE RAMEN
Het appartement van Saskia en Bernard is 120 vierkante meter groot,
exclusief het dakterras. “Het is een compact appartement, prima voor
twee personen. Ondanks dat het niet heel groot is, kozen we toch voor
donkere tinten. Het appartement heeft veel grote ramen, waardoor er
veel licht binnenkomt. Wij houden van een donkere en warme stijl en
wilden met deze kleuren meer warmte en sfeer in huis brengen.”
Naast de haard staat
Layer Sculpture van
Layer by Adje via
Violier at Home
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Bernard en Saskia runnen Puur Stijl, een conceptstore in Soest waarin
een kapsalon, schoonheidssalon, hand- en voetverzorging, microblading, massagesalon, hamam en sauna zijn ondergebracht. Saskia is
hier onder meer gastvrouw en Bernard kapper en visagist. “We wilden
dichter bij de zaak wonen en vielen voor een nieuwbouwplan. Daar
bleek gaandeweg zo veel gedoe mee te zijn, dat we ervan afzagen. Dat
was even slikken en we besloten een paar weken rust te nemen alvorens ons te focussen op nieuwe woondromen. Maar binnen veertien
dagen tipte de bewoonster van het appartement boven Puur Stijl ons:
zij ging weg … of de woning iets voor ons was?”
BOVEN DE ZAAK
Het was wel een mindset, vertelt Saskia. “We wilden kopen, nu gingen
we huren. Maar je investeert met een goed huis niet alleen in geld,
ook in woongeluk. En hoewel het appartement niet onze smaak was,
zagen wij direct hoe we het konden verbouwen én inrichten.” Bernard
vervolgt dat zijn gedachten nooit stil staan. “Mijn hoofd zit vol creativiteit en dat moet eruit. Soms is dat doodvermoeiend. Maar ik zag hier
meteen mogelijkheden. En wonen boven de zaak is natuurlijk ideaal.”
Om de verbouwing voor Saskia te visualiseren, zette Bernard zijn plannen op papier. Niet alleen Saskia, ook de verhuurder vond die ideeën
fantastisch en aannemer Rick Brouwer uit Soest werd ingeschakeld.
In de woonkamer werd met stoere deuren een kamer en suite gecreëerd, de muur tussen de woonkamer en de achterliggende kamer
werd doorgebroken, zodat in die laatste ruimte een keuken kon worden gerealiseerd. “Wat eerder de keuken was, is nu ons kantoor en de
kamer die ‘over’ was, werd onze slaapkamer.”

“MIJN HOOFD ZIT
VOL CREATIVITEIT EN
DAT MOET ERUIT”
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HOTELGEVOEL
Het interieur moest hotel-chic worden. “Ons vorige huis was gezellig, maar niet volwassen, hier wilden we de inrichting helemaal goed
doen.” Bernard en Saskia wisten precies hoe die hotel-chique stijl gerealiseerd moest worden. “We verkopen bij Puur Stijl ook woonaccessoires, spullen die we zelf mooi vinden en die zie je hier terug. We zijn al
jaren goed bevriend met Wulf van de Pol van Violier at Home en vroegen hem om advies voor de grotere stukken. Vervolgens ging hij met
ons op pad. Het resultaat is wat ons betreft honderd procent gelukt.”

Accessoires via
Puur Stijl in Soest.
Het schilderij en de
bloemen kochten
de bewoners bij De
Violier in Veenendaal.
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Eettafel, stoelen en bankjes zijn van Hofstede
Raanhuis. De hanglamp is van Duran Interiors, de
muurlampen van Lumidora. De kleur op de muur is
Ebano van Carte Colori (alles via Violier at Home).
De keuken is van Ikea. De goudkleurige schaal aan
de muur is van MD via Puur Stijl in Soest.

GOED IDEE: SAMEN TOCH APART
Tussen de woon- en eetkamer lieten de

Doorkijkje vanuit de keuken naar
de hal. De spiegel is van Broste
Copenhagen. Het ornament op
sokkel is van Puur Stijl in Soest.

bewoners door aannemer Rick Brouwer uit
Soest een muur plaatsen met daarin twee
houten deuren om zo een kamer-en-suiteeffect te creëren. “Voorheen was dit een
lange kamer die wat saai oogde. Door de
dubbele deuren is de ruimte opgesplitst in
twee ruimtes met elk een eigen functie.”
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Het bedtextiel, de kussens en de Porto Romanagiraffelamp naast het bed komen van bij Violier at
Home. De kast is van Ikea. De hanglamp is gekocht
bij Nijhof in Baarn. De tegels in de badkamer zijn
voorzien van een glittervoeg. Het wastafelmeubel
is van Ikea. De spiegel van Broste Copenhagen, de
lamp is van het Nederlandse merk Tonone.

“JE INVESTEERT MET EEN GOED HUIS NIET
ALLEEN IN GELD, OOK IN WOONGELUK”
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