
STOERE
MAKE-OVER

WILMA RAAKTE WAT UITGEKEKEN OP HET IETWAT STRAKKERE INTERIEUR DAT ZE HAD,
MAAR HAAR DROOMPLEK AAN HET WATER WILDE ZE NIET ZOMAAR OPGEVEN.

EEN MAKE-OVER NAAR EEN STOER EN WARM INTERIEUR BRACHT DE OPLOSSING.
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.. binnenkijken ..
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Aan de ramen van de serre hangen stonewashed linnen gordijnen uit de eigen 
collectie van Puur Wonen. De stoere vensterbanken zijn ontworpen door Puur 
Interieurbouw. De salontafel had Wilma al, maar Sophie gaf hem een vergrijsde 
uitstraling. De bestaande lampen kregen nieuwe lampenkappen van Puur Wonen. 
Ook de windlichten, de kandelaars en de overige accessoires zijn van Puur Wonen.

18 - wls

.. optimale samenwerking ..

“Het huis van Wilma is het eerste project 
dat we samen van a tot z verwezenlijkt 

hebben”, vertelt Sophie Bertels van Puur 
Wonen trots. “Ronald richt zich vooral 

op de meer technische aspecten en 
de bouwkundige materialen, ik focus 

me vooral op het creëren van sfeer 
door middel van de juiste meubels, 

kleurkeuzes, stoffen, accessoires … Op 
die manier kunnen we het perfecte 

totaalplaatje op maat creëren.”



om zo nóg meer van het uitzicht op het water te kunnen 
genieten. Maar naarmate de jaren vorderden, voelde 
Wilma dat het stilaan tijd werd voor iets nieuws. “Mijn 
smaak is na meer dan tien jaar geëvolueerd. Het mocht 
allemaal wat warmer, wat minder steriel”, vertelt ze. 
Vervolgens stelde zich de vraag: hoe? Want, zo zegt 
Wilma: “Ik weet wel wat ik mooi vind en ik ben wel 
graag met mijn interieur bezig, maar dat ook allemaal 
bedenken en neerzetten, dat is weer wat anders.”

OPTIMAAL BENUT
Een weekendje in Ootmarsum bracht hun zoektocht 
in een stroomversnelling. “We wisten toen al dat we 
een nieuwe keuken en vloer wilden”, herinnert Wilma 
zich nog. “Tijdens dat weekend stapten we een winkel 
binnen en de sfeer die daar hing, was precies wat we 
zochten. De dame achter de balie heeft ons vervolgens 
in contact gebracht met Sophie Bertels van Puur Wonen 
en haar partner Ronald Bats van Puur Interieurbouw.” 
“Het klikte meteen tussen Wilma en ons, iets waar ik 
altijd veel belang aan hecht.” De klik was zelfs zodanig 
groot dat de inbreng van Sophie en Ronald niet beperkt 
bleef tot een nieuwe keuken en vloer, maar dat ze het hele 
interieur een transformatie gaven. “Toen we hier voor 
het eerst binnenkwamen, zagen we meteen dat het huis 
nog veel meer potentieel had”, aldus Ronald. “Sommige 
ruimtes werden nauwelijks gebruikt of fungeerden 
louter als doorloopruimte. Wij hebben getracht om alle 
beschikbare ruimte optimaal te benutten.”

STOERE SFEER
Van onbenutte ruimtes is nu geen sprake meer. De 
keuken is nog altijd het kloppende hart, maar in 
plaats van een klein eiland en een eettafel pronkt er 
nu één robuust eiland waar gezellig aan gezeten 
kan worden. Voor etentjes met familie en vrienden 
is de omgetoverde voorkamer – met de door Ronald 
op maat gemaakte tafel als absolute blikvanger – 
de geliefkoosde plek. En de ietwat verloren ruimte 
tussen de keuken en de serre is nu een heerlijke bar 
die de keuken en de woonkamer naadloos met elkaar 
verbindt. De rode draad in alle ruimtes is de stoere 
sfeer die Ronald en Sophie er samen gecreëerd hebben. 

BESCHERMD UITZICHT
Nieuw bouwen was niet plan A voordat Wilma hier 
kwam wonen. “Ik wilde altijd een oud huis, maar mijn 
man heeft twee linkerhanden, dus daar konden we ons 
niet aan wagen”, lacht ze. Het alternatief kwam er in 
2008 in de vorm van een nieuwe notariswoning met een 
authentieke uitstraling. “Het huis heb ik zelf getekend, 
samen met een architect. Het moest een echt familiehuis 
worden voor ons en onze drie kinderen. Om de woning 
zoveel mogelijk op een oude notariswoning te laten 
lijken, hebben we gevelstenen gebruikt zoals die van de 
oude grachtenpanden in Amsterdam. En de bomen in 
de voortuin hebben we gelijk groot laten planten.” De 
compacte voortuin is echter nog maar een opwarmertje 
voor wat de achterzijde te bieden heeft. De achtertuin 
is niet heel groot, maar biedt een fantastisch uitzicht 
op de Oude Rijn en de Nieuwkoopse Plassen. “En 
dat gaat altijd zo blijven. Het landschap is beschermd 
door Unesco, er zal de eerstvolgende vijftig jaar niks 
gebouwd worden. Die prachtige ligging was dan ook 
de belangrijkste factor om hier te komen wonen, want 
het bouwperceel maakte deel uit van een voormalige 
scheepswerf. Er stond hier helemaal niks.”

TIJD VOOR IETS NIEUWS
Qua interieur kozen Wilma en haar man aanvankelijk 
voor een wat strakkere versie van de landelijke stijl, 
met voornamelijk wittinten op de muren en blinkend 
hardsteen op de vloeren. Enkele jaren later beslisten ze 
tevens om hun woning uit te breiden met een aanbouw 

“Mijn smaak is na meer 
dan tien jaar geëvolueerd, 
het mocht minder steriel”
WILMA, BEWOONSTER

Even voorstellen

Wilma woont samen met haar man en hun 

drie kinderen nabij Alphen aan den Rijn in 

een notariswoning die ze zelf ontwierp. 

Recent maakte ze de switch van een strak-

landelijk interieur met veel wittinten naar een 

donkerder, stoerder en vooral warmer interieur.
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Alle plafonds – behalve uiteraard het balkenplafond in de 
keuken – kregen dezelfde verf, namelijk krijtverf in de kleur 

Kiezel van Carte Colori. De wanden van de serre zijn geverfd met 
kalkverf in de kleur Gritti van Carte Colori (via Puur Wonen). 
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De kalkzandstenen schouw werd in dezelfde kleur geschilderd als de muren. Het ornament op de schouw, de kussens, de grote vloerlamp 
en de gordijnen komen van Puur Wonen.
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Dat deden ze met hout van soms meer dan honderd 
jaar oud, donkere kalk- en krijtverven, gordijnen op 
maat, eigen stoffen en accessoires … Maar ook: geen 
overdaad. “Wilma houdt niet van tierlantijntjes”, legt 
Sophie uit. “Ze besteedt liever iets meer geld aan één 
mooi stuk , bijvoorbeeld het ornament of de antieke 
deuren in de woonkamer, dan aan kleine potjes. Less 
is more, vindt ze.”

LEVEND SCHILDERIJ
Helemaal achter de rug is de make-over nog niet, want 
na de benedenverdieping wil Wilma deze stijl door 
Sophie en Ronald ook graag op de bovenverdieping 

helemaal doortrekken. Er kwamen onder meer al 
nieuwe gordijnen uit de Puur Wonen-collectie, maar 
er missen nog een aantal details om het totaalplaatje 
helemaal te doen kloppen, zoals een nieuw badmeubel, 
een andere wasbak … Het heeft er dus alle schijn van 
dat Wilma en haar gezin hun droomplek niet gauw 
zullen opgeven. “We genieten nog elke dag van dit 
plekje aan het water. Als je van binnen naar buiten kijkt, 
lijkt het wel een levend schilderij”, besluit Wilma. “In 
de zomer, zodra het mooi weer is, springen we op ons 
bootje en varen we eropuit. En ’s winters, wanneer het 
stevig vriest, binden we onze schaatsen aan. Heerlijk, 
toch?” •

Ronald zocht iets bijzonders voor de zijkanten van de bar. 
Uiteindelijk viel zijn keuze op de voormalige poten van een 
weefgetouw. Aan beide kanten van de bar kunnen krukjes 
(via Puur Wonen) geplaatst worden. 
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“Wilma besteedt liever iets meer geld aan één 
mooi stuk dan aan kleine potjes”
SOPHIE BERTELS, INTERIEURSTYLISTE
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Een klein, gezellig leeshoekje naast de keuken. 
De meubels en accessoires komen van Puur Wonen. 

Op de vloer liggen tegels Abbey’s van Raw Stones.



“Het moest een echt familiehuis worden 
voor ons en onze drie kinderen”

WILMA, BEWOONSTER
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De eettafel is feestelijk gedekt met windlichten, servies en andere accessoires van Puur Wonen.
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De vloer in de voorkamer is gemaakt van wagondelen die geborsteld 
werden. De oude verbindingen zijn nog zichtbaar. Voor een extra 

authentieke uitstraling werden de planken in wildverband geplaatst. 
Aan de ramen hangen stonewashed linnen gordijnen uit de eigen 

collectie van Puur Wonen. De tafel heeft Ronald gemaakt. 



“Ik weet wat ik mooi vind, maar dat ook 
allemaal bedenken en neerzetten, dat is weer 
wat anders”
WILMA, BEWOONSTER
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De werktafel in de hoek en de 
accessoires erop komen van 

Puur Wonen. De stoere, houten 
vensterbanken zijn ontworpen 

door Puur Interieurbouw.

De kleur op de muren van de eetkamer is Façade van Carte Colori. De schouw, 
vroeger een witte schouw van kalkzandsteen, en de radiatoren werden in 

dezelfde kleur geschilderd en gaan helemaal op in het geheel. De stoelen en 
de grote vaas komen van Puur Wonen.



“Wij hebben getracht om alle beschikbare 
ruimte optimaal te benutten”

RONALD BATS, INTERIEURBOUWER

De keuken is ontworpen en geplaatst door Puur Interieurbouw. De kasten zijn 
gemaakt van oude wagondelen en zijn afgewerkt met smeedijzeren handgrepen. 
De werkbladen en de spoelbak zijn van verouderd arduin. Alle meubels en 
accessoires zijn van Puur Wonen. De muren van de keuken zijn geverfd met 
kalkverf in de kleur Sculptura van Carte Colori (via Puur Wonen).

Om het authentieke karakter van de keuken extra te benadrukken, creëerde 
Ronald op verschillende plekken ‘gaten’ in het hout, zoals in de balk boven de 
schouw. De spatwand achter het Falcon-fornuis is van verouderd arduin.

30 - wls wls - 31

.. oud en nieuw ..

Een mooi voorbeeld van het samenspel 
tussen oud en nieuw is de keuken. 

Het hout bijvoorbeeld is oud. Zo 
maakte Ronald zelf het plafond van 
oude wagonplanken en zijn ook de 

keukenkasten afkomstig van treinen. De 
spatwand achter het kookgedeelte en 
de werkbladen zijn echter nieuw. Het 

arduin werd gezandstraald en er werden 
verschillende stukken van afgekapt om 

het zijn huidige uitstraling te geven.

Het plafond heeft Ronald zelf gemaakt van oude 
wagonplanken. Ook de stoere balken zijn van zijn hand. 
Alles werd eerst zorgvuldig uitgemeten en in de fabriek 
in elkaar gemonteerd zodat het bij Wilma thuis in een zo 
kort mogelijke tijd geplaatst kon worden.



“Toen we hier voor het eerst binnenkwamen, 
zagen we dat het veel meer potentieel had”
RONALD BATS, INTERIEURBOUWER
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De eerste verdieping, waar zich 
de slaapkamers en de badkamer 
bevinden, wil Wilma nog verder 

laten finetunen. Wat er wél al 
nieuw hangt, zijn stonewashed 

linnen gordijnen uit de eigen 
collectie van Puur Wonen.

In de masterbedroom is het bed gedekt met 
kussens en bedlinnen van Puur Wonen.
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“Als je van binnen naar buiten kijkt, 
lijkt het wel een levend schilderij”

WILMA, BEWOONSTER

Achteraanzicht van het huis dat Wilma grotendeels zelf tekende. Het 
hoofdgebouw dateert uit 2008, de serre kwam er later bij.

Het uitzicht waar Wilma en haar gezin destijds voor vielen: de Oude Rijn, weidse 
velden en in de verte de Nieuwkoopse Plassen.


