De eikenhouten kloostereettafel
met een getrommeld blad is
van Keijser&Co. De stoelen van
L’Authentique Interieur zijn bekleed
met een eenvoudig te reinigen
projectstof van Aritex. Op tafel
staat een roze pot van Brynxz en
windlichten van Bob. De hanglampen
zijn van Duran (alles via Ginterieur).
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Verbouwen of verhuizen? Dat vroegen Irene en Gerard zich na dertien
jaar woonplezier af. Ze woonden in een geweldig huis, maar het werd
wat aan de kleine kant. Ze kozen voor verbouwen. Gelukkig!
Tekst: Wilma Tjalsma - Forografie: Anneke Gambon
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De bewoners lieten een strakke keuken op maat
maken. Het aanrechtblad is van Ceramistone en is
hitte- en krasbestendig. De wandlampjes zijn van
George Smit Lichtadviseurs in Zeist. Smit maakte een
lichtplan voor de gehele benedenverdieping. De grijze
potten op het aanrecht zijn van PTMD (Ginterieur).

RUSTIGE KLEURBASIS
In het huis van Irene en Gerard zijn maar twee
kleuren toegepast: Chalk van Painting the Past
voor de wanden en RAL 9010 hoogglans voor
al het houtwerk. Jacqueline van Ginterieur:
“Irene wilde een rustige en lichte basis die niet
snel gaat vervelen. Het moest ook een warm
geheel worden. We kozen voor Chalk omdat
het een mooie lichtgrijze en warme tint is.
Kleur hebben we aangebracht door het bankje
met oudroze stof te bekleden en te kiezen voor
lichtblauw op de hocker.”
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De nieuwe keuken moest strak
en vooral eenvoudig worden
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De bank en fauteuil zijn van Keijser&Co
met een linnen hoes van Puylaert.
De losse kussens zijn van Designers Guild
en Dutch Decor (alles via Ginterieur).

Na zes maanden
klussen trokken de
stofwolken op

en kon Irene haar verbouwde woning
gaan inrichten. In eerste instantie was
ze wat huiverig om de kamers-ensuite op de begane grond te verbreden. “Ik was bang voor een aangeplakte uitbouw, dat zou de stijl van
ons jarendertighuis niet ten goede komen.” Gelukkig snapte architect
J. van Ravenswaaij precies wat de bewoners bedoelden en kwam er
zowel in de voor- als in de achterkamer een stijlvolle uitbouw van 25
vierkante meter. Het resultaat oogt alsof het altijd zo is geweest.
SERENE SFEER
De woning staat in een schitterende groene buurt in Zeist en heeft
nog tal van authentieke details: paneeldeuren, glas-in-lood-ramen, erkers en inbouwkasten. Die eyecatchers komen nu extra goed uit, want
na de verbouwing is de woning helemaal opnieuw ingericht. Eigentijds, licht, stoer en sereen. “En door de rustige kleurstelling komen de
mooie details van ons huis optimaal tot hun recht.”
MOODBOARDS EN KLEURPLAN
Voor de nieuwe inrichting ging Irene in zee met Jacqueline Geerts
van Ginterieur in Amerongen. Beide dames kennen elkaar al jaren en
Irene wist dat Jacqueline precies zou aanvoelen welke stijl zij in haar
vernieuwde huis tot stand wilde brengen. “Jacqueline maakte moodboards van al onze wensen, ze stelde een kleurplan samen en vervolgens zijn we gaan winkelen.” Irene bezocht diverse showrooms met
Jacqueline, waar haar oog viel op de meubelen van Keijser&Co.
STRAKKE KEUKEN
De oude keuken was een landelijk exemplaar met paneeldeuren. Maar
de nieuwe keuken moest strakker worden, met een stoer blad, zonder
bovenkastjes en zichtbare apparatuur en vooral eenvoudig. In een gezin met twee opgroeiende jongens moet lekker geleefd kunnen worden. Daarom vroeg Irene aan interieurstylist Jacqueline om voor haar
op zoek te gaan naar een lekkere plofbank met afneembare hoezen
en ‘kidsproof’ eetkamerstoelen, waarbij een vlekje eenvoudig weg is te
poetsen. Zelfs het aanrechtblad in de keuken is bestand tegen krassen,
hitte, rode wijn- en azijnvlekken.
EENHEID
De rustige kleurstelling van de begane grond is door het gehele huis
doorgevoerd, tot en met de slaapkamers op zolder van zoons Bob en
Teun. Nergens is een overdaad aan accessoires toegepast. Op deze
wijze vormen het huis en het interieur een schitterende eenheid: rustig,
strak en warm. “Het is nog steeds een heerlijk gezinshuis waar wij nog
heel veel jaren in hopen te wonen.”
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De rustige kleurstelling
komt terug in het hele huis
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Het huis moest eigentijds, licht,
stoer en sereen worden

De grijze kast van Keijser&Co (via Ginterieur) staat strak tegen de muur. Dit kan omdat een deel van de plint is
weggehaald.

MAAK EEN MOODBOARD!
Heb jij ook verbouwplannen of ben je toe aan een nieuw interieur? Laat je interieurontwerper
een moodboard voor je maken! Jacqueline van Ginterieur: “Het is handig om ook praktische
zaken zoals verlichting, kastruimte, vloeren en het materiaalgebruik van de meubelen in jouw
moodboard te verwerken.” Je maakt zelf een moodboard door je favoriete interieurfoto’s
uit te scheuren, staaltjes textiel en verftinten te verzamelen. Na verloop van tijd herken je
hierin jouw favoriete stijl. In plaats van te scheuren, kun je ook een account aanmaken op
Het houten tafeltje kocht Irene bij Tresor in Monthey,
Zwitserland (letresor.ch). De schouw heeft plaats
gemaakt voor een strakke gashaard (Van Walsem in
Rhenen). Het gewei is ‘geschoten’ door Irenes vader.
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Pinterest en je favoriete foto’s online te verzamelen. Bezoek ook de Pinterest-moodboards
van Stijlvol Wonen voor extra inspiratie: pinterest.com/Stijlvol_Wonen
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De kamer is rondom voorzien van schitterende glasin-lood ramen. De houten vloeren op de eerste en
tweede etage zijn door BPL Parketvloeren wit geverfd
(RAL 9010). De gordijnen zijn, net als op de begane
grond, op maat geleverd door Ginterieur. Er zijn in
het hele huis blinds en overgordijnen toegepast van
een katoenen stof met glanscoating van Puylaert.
Een prachtige stof die als het ware meekleurt met de
wanden. Op bed ligt textiel van De Tafelbergh.

In de nieuwe uitbouw in de woonkamer is nu
ruimte voor een stoer steigerhouten bureau
van Jorg Steigermeubelen uit Naarden.
Erbij staat een oudroze bankje, de Ritz van
Keijser&Co (via Ginterieur) die is bekleed met
stof Madison Authentic van Puylaert.
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Ook de tuin is compleet gerestyled door
hoveniersbedrijf Arnoud van der Muelen Wolf.
Er zijn verschillende terrassen gemaakt en
parasolbomen (dakplataan), sierappelbomen,
magnolia’s en beukhagen geplant. De loungeset
is gekocht bij Jorg Steigermeubelen.

FAVORIETE WOONWINKELS VAN IRENE
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•

Dutch Wood in Zeist, dutchhome.nl

•

Margriet Bloembinders in Zeist, margrietbloembinders.nl

•

Jorg Steigerhout in Naarden, jorg-steigerhout.nl

•

George Smit Lichtadviseurs in Zeist, george-smit.nl

•

De Tafelbergh, detafelbergh.nl

•

Mrs. Bloom, mrsbloom.nl

•

Ginterieur in Amerongen, ginterieur.nl

In een gezin met twee
opgroeiende jongens
moet lekker geleefd
kunnen worden

