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.. binnenkijken ..

GASTVRIJE
GEZINSWONING
TIEN JAAR GELDEN VERHUISDEN ILONA EN GERT MET HUN DRIE KINDEREN NAAR EEN
WONING UIT DE JAREN NEGENTIG. “WE WILDEN GRAAG VRIJ WONEN. DIT HUIS EN DEZE
TUIN GAVEN ONS DE MOGELIJKHEID OM EEN PLEK TE CREËREN OM ECHT THUIS TE KOMEN.”
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De veranda, de kastenwand met open haard en de buitenkeuken zijn gerealiseerd door Rene Houtman Interieurs.
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De grijze hoekbank in de woonkamer is van het eigen label van
Rene Houtman Interieurs. Ook de salontafel, de sidetable en de
vloer van oud eikenhout komen hiervandaan.

zie ik dingen al helemaal voor me, dat was bij deze
verbouwing ook het geval. Ik heb dan in mijn hoofd bij
wijze van spreken de kaarsjes al aan in het plaatje zoals
het moet gaan worden. Maar door te sparren met Rene,
wordt alles nog net even naar een hoger plan getild.”

Even voorstellen
Sinds tien jaar wonen Ilona en Gert met hun drie
kinderen in een vrijstaande woning uit 1994. Na een
eerste verbouwingsronde vonden ze het twee jaar
geleden tijd voor een grondige update. De complete
benedenverdieping kreeg een metamorfose.

MEER RUIMTE
“Gert en ik woonden eerst in een twee-onder-eenkapwoning in deze wijk”, vertelt Ilona. “In het begin
waren we met zijn tweeën en was het huis groot genoeg.
Maar gaandeweg groeide ons gezin met drie kinderen
en voelden we de behoefte aan meer ruimte om ons
heen. Toen een paar straten verderop deze woning te
koop kwam, hoefden we niet lang na te denken. We
vonden de locatie prettig, het huis was een stuk groter
en vrijstaand, plus er was een flinke tuin bij, ideaal
met kleine kinderen. Bovendien wisten we dat we er
iets moois van konden maken, dus we gingen ervoor.
Voordat we verhuisden, hebben we een nieuwe keuken
laten installeren en knapten we de boel verder op.”
PUNTJES OP DE I
Twee jaar geleden vonden ze het tijd om nog een keer
de puntjes op de i te zetten. Het grote veranderplan
begon met het idee om een bestaande erker in de
woonkamer te verwijderen. Ilona: “Het was een heel
onhandig hoekje in onze woonkamer waarvan we al
voor de verhuizing zeiden dat we dat nog ooit wilden
veranderen. Acht jaar later vonden we het hoog tijd om
dat plan eindelijk uit voeren, dus dat was eigenlijk de
aanleiding om weer eens met Rene Houtman om de
tafel te gaan. We kennen Rene al heel lang en hij heeft
bij ons en onze familie al verschillende mooie projecten
afgerond. Omdat zijn smaak naadloos aansluit op die
van ons, geeft hij altijd een extra creatieve draai en
originele invulling op de ideeën die ik zelf heb. Vaak

BORRELTAFEL
Behalve het weghalen van de erker, leefde de wens
om een grote woonkeuken te maken. En omdat ze
dan toch gingen breken, wilden de bewoners ook
gelijk de woonkamer aanpakken zodat de complete
benedenverdieping up-to-date zou worden. Ilona
vertelt: “Onze kinderen zijn inmiddels pubers en we
hebben enorm veel aanloop. Het is hier echt een zoete
inval en dat is ook precies wat wij graag willen. We
houden ervan dat ons huis warm en gezellig is, een
sfeervolle plek waar iedereen zich thuis voelt. Daarom
was het fijn om de leefruimte nog wat verder uit te
breiden zodat er ook letterlijk meer plaats is voor
gasten. We kozen een grote, lange tafel in de keuken
waar tien mensen aan kunnen zitten. Hij is wat hoger,
zodat er ook gezellig aan geborreld kan worden.”
APPLAUS
“Toen we met Rene in gesprek waren over de
verbouwingsplannen, zei mijn man Gert nog
grappend: ‘Wordt het niet veel te groot allemaal?’
Hij dacht dat het misschien daardoor minder sfeervol
zou worden. Maar niets is minder waar. De ruimtes
zijn groter geworden, maar zijn door middel van
de nieuwe stalen deuren ook af te scheiden. Dat is
praktisch als je met verschillende gezelschappen bent.
De woonkeuken met de Castle Stones-vloer en de hoge
tafel is het gezellige middelpunt van ons huis. Rene
heeft voor die plek speciaal voor ons een lamp op maat
laten maken, waar nog een grappig verhaal aan kleeft.
Met ons hele gezin hebben we aan die tafel een paar
uur de glazen buisjes vast zitten maken. Toen de lamp
daarna werd opgehangen, barstte er een applaus los.
We waren allemaal trots op het prachtige resultaat.”

“De geleefde houten vloer
geeft de woonkamer gelijk
een warme uitstraling”
ILONA, BEWOONSTER
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Op de wanden is gekozen voor kalkverf Gritti van
Carte Colori. De linnen gordijnen van Designs of the Time
zijn geleverd door Rene Houtman Interieurs.

De kransen op de sidetable komen via Rene Houtman Interieurs.

.. unieke sfeermakers ..
Rene Houtman: “In het plafond
verwerkten we een gebint van oud eiken
met daaronder antieke consoles van
hardsteen. Dat geeft de woonkamer een
warme en authentieke sfeer.”
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ALLEMACHTIG
Ook de woonkamer werd meegenomen tijdens de
metamorfose. Ilona: ”Hier kwam als basis een geleefde
houten vloer die de hele ruimte gelijk een warme
uitstraling geeft. Samen met Rene kozen we alle
nieuwe meubels uit en zijn vrouw Liedi hielp ons om
de juiste kleuren op de muur en de mooiste stoffen voor
de bekleding en de gordijnen te kiezen. De keuken is
de ruimte die het meest gebruikt wordt, maar ook de
grote hoekbank in de woonkamer is een favoriete plek.
Daarnaast hebben we bij mooi weer ook buiten op
de veranda nog een heerlijke zithoek, dus er is altijd

wel ergens een plaats om lekker te zitten, ook al zijn
er veel mensen. Dat is fijn met drie grote kinderen en
veel aanloop. Ons huis is na deze laatste verbouwing
zoveel fijner geworden om in te leven. Uiteindelijk is er
een beperkt aantal vierkante meters bijgekomen, maar
de goed uitgedachte opstelling en de juiste meubels in
combinatie met de warme, landelijk sfeer maken het
perfect passend bij onze bourgondische levensstijl. Zelfs
mijn nuchtere en aanvankelijk nog ietwat sceptische
man zei toen het klaar was: ‘Het is allemachtig mooi
geworden!’ Beter kan ik het niet samenvatten”, lacht
Ilona. 
•
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De hoge eet-en borreltafel in de keuken komt van
Rene Houtman Interieurs, net als de groene stoelen
en de lamp boven de eettafel.

.. gezellig middelpunt ..
Rene Houtman: “De woonkeuken is het
gezellige middelpunt van het huis. Het
was al vanaf het begin duidelijk dat
hier een grote tafel met veel zitplaatsen
moest komen. De op maat gemaakte
kastenwand biedt plaats aan een
televisie, boeken en twee wijnkoelers.”

“Zelfs mijn nuchtere en aanvankelijk
sceptische man zei toen het klaar was:
‘Het is allemachtig mooi geworden!’”
ILONA, BEWOONSTER
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De keuken is ontworpen en gemaakt door Rene Houtman Interieurs. De kastjes
zijn van massief eikenhout, het aanrechtblad van Belgisch hardsteen. De kleur
op de wand is projectverf in de kleur Gritti van Carte Colori. Op de vloer liggen
Castle Stones, geleverd en gelegd door Rene Houtman Interieurs.

Net als het werkblad zijn ook
de massieve spoelbak en het
pompstraatje op maat gemaakt
van Belgisch hardsteen.

“De woonkeuken is het gezellige middelpunt
van ons huis”
ILONA, BEWOONSTER
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Het beddengoed in de
masterbedroom is van
Rivièra Maison. Het
behang is van Élitis.

In de hal ligt een vloer van
Castle Stones. Op de wanden is
gekozen voor kalkverf in de kleur
Gritti van Carte Colori. In heel
het huis zijn de kozijnen zwart
geverfd in de RAL-kleur 9004.
De eikenhouten binnendeuren
zijn op maat gemaakt (alles via
Rene Houtman Interieurs).

“Vaak zie ik dingen al helemaal voor me;
dat was bij deze verbouwing ook het geval”
ILONA, BEWOONSTER
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De badkamer en het massief eikenhouten badmeubel met Belgisch hardstenen blad zijn gerealiseerd door Rene Houtman Interieurs. Op
de vloer liggen Castle Stones Bricks in de kleur Brown Grey. Op de wanden is voor Beal Mortex gekozen.

“We waren allemaal trots op het
prachtige resultaat”
ILONA, BEWOONSTER
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