BINNENKIJKEN
Op de zitbank (Spoom van Keijser&Co) liggen
uitbundige kussens van Designers Guild.
Ook de taupekleurige vouwgordijnen zijn
van Designers Guild. Het tapijt van Ginterieur
werd op maat gemaakt. De lampenkap is
van Duran, de spots aan het plafond zijn
van Modular. Een antiek houten bankje doet
dienst als salontafel. (Alles via Ginterieur)

VOLWASSEN

FAMILIEHUIS
Een kidsproof interieur met een volwassen uitstraling:
dat was de wens van Ingeborg en haar gezin. Deze prachtig
gelegen woonboerderij bleek daarvoor de perfecte locatie.
Tekst Lotje Deinum - Fotografie Denise Keus
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KLEUR BEKENNEN
Veel mensen verven hun muren wit, met de bedoeling om hun huis
licht te maken. Maar eigenlijk kun je met zachte tinten veel meer
eenheid creëren. Interieurstyliste Jacqueline van Ginterieur: “Een
mooie tint is Chalk van Painting the Past. Deze kleur laat de andere
tinten en materialen subtiel in elkaar overlopen. In dit huis gaat
de muur bijvoorbeeld perfect samen met de aanwezige eik en de
gietvloer. Voorzie ook altijd enkele kleuraccenten voor een frisse
toets. Dat doe je best met accessoires zoals kussens, bloemen en
lampenkappen: die kun je nadien makkelijk weer veranderen.”

Drie jaar had
Ingeborg tevergeefs
gezocht.

Tot die ene dag, toen ze zoals altijd het
internet afstruinde. Ze ontdekte een
prachtige woonboerderij met een ommuurde binnentuin, die deel uitmaakte
van een voormalig landgoed met bossen en landerijen. “Het was liefde
op het eerste gezicht”, weet ze nog. “Dit was een prachtige locatie om
onze drie kleine kinderen te laten opgroeien. En dat was precies wat
mijn echtgenoot en ik voor ogen hadden.”
VOLWASSEN LOOK
Na de aankoop was er werk aan de winkel: de boerderij had nood aan
een grondige renovatie. Ingeborg: “We wilden van de woning een echt
familiehuis maken, waarin ieder z’n eigen plekje heeft. Een ruimte waar
je samen kunt leven, zonder te struikelen over het kinderspeelgoed en
waar je je ook geen zorgen hoeft te maken over vlekken op de bank.
Maar dat alles wilden we wel met een volwassen look.”
MIX
Omdat ze bij die inrichting wat hulp konden gebruiken, deden Ingeborg en haar man een beroep op Ginterieur in Amerongen. “Interieurstyliste Jacqueline werkt vaak met mooie stoffen en kleuren, en
die stijl beviel me. Bovendien kwam ze meteen met heel praktische
oplossingen. Zo stelde ze bijvoorbeeld vlekafstotend velours voor dat
tegen een stootje kan. Of ze ontwierp een kinderstoel met losse hoes,
in lijn met de fauteuils aan onze eettafel. Het paste allemaal exact bij
onze wensen: deze mix tussen kidsproof en volwassen was precies wat
we wilden.”

Dit was een prachtige
locatie om onze drie
kleine kinderen te
laten opgroeien
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Boven de stoere eikenhouten boomstamtafel
(Zwaartafelen in Amersfoort) hangen XL lampen van
Duran. Eromheen staan luxefauteuils en zachte poefen
met een vlekafstotende stof van Interiors DMF. De
handgemaakte geglazuurde vaas is van Lumière.

We wilden van de woning een
echt familiehuis maken, waarin
ieder z’n eigen plekje heeft
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Omdat in de keuken geen daglicht komt, werd ze wit geschilderd (ralkleur 9010). Op de vloer ligt een eikenhouten
visgraatparket. Het aanrecht is van Belgische hardsteen. De stoere taatsdeuren zijn van staal en glas.

TOGETHER APART
Ingeborg wilde graag een huis waar ze samen kon zijn met haar gezin, zonder elkaar
voor de voet te lopen. Daarom adviseerde Ginterieur ‘open ruimteverdelers’. Een
mooi voorbeeld is de wand die de eet –en zitkamer van elkaar scheidt, en meteen
ook een plaats creëert voor de vitrinekast. Zo blijft het open karakter van de ruimte
behouden. Een ander voorbeeld is de muur tussen de eetkamer en keuken, met open
vensters en stalen taatsdeuren van glas: zo kun je ‘together apart’ koken en eten.
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Op het bed (via Domstad
Slaapspecialist in Utrecht) liggen
een gestreept laken en kussens
van House in Style. De sprei en
het bloemenkussen zijn van
ML Fabrics (via Ginterieur). De
badkamer werd afgewerkt met
Beton Ciré. De natuurlijke kleur
is een verlengde van de zachte
kleuren in de rest van het huis.

Deze mix tussen kidsproof en
volwassen was precies wat we wilden

HUIS MET KARAKTER
Deze woning kreeg een sobere basis om eenheid
en rust te creëren. Interieurstyliste Jacqueline
van Ginterieur: “Van daaruit kun je verder
werken om je interieur van karakter te voorzien.
Gebruik kleine vondsten en ontwerpen die
jou inspireren, zoals bijvoorbeeld authentieke
objecten, kleine erfstukken, fleurige kaarsjes of
kussens in je favoriete kleur.”
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