BINNENKIJKEN

LUXUEUZE
OASE VAN RUST
In een badplaats aan de Nederlandse kust bewoont Monique samen met
haar zoon een bijzonder huis. Luxueuze materialen, etnische accessoires en
een wellnesscenter in eigen tuin geven hen een permanent vakantiegevoel.
Tekst: Yolande Schuur - Fotografie: Dorien Ceulemans
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Monique heeft heel wat
mooie accessoires. Deze
beeldjes hebben een antieke
uitstraling en zorgen voor
een warm tegengewicht in
een modern interieur.

De eikenhouten visgraatvloer ligt
op de volledige benedenverdieping
en geeft het interieur meteen een
chique uitstraling. De muur tussen
de eetkamer en dit zithoekje wordt
volledig ingepalmd door maatkasten.
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Het huis was
nieuw, maar nooit
bewoond geweest.

Jarenlang stond het leeg voordat
Moniques oog erop viel toen ze haar
zoon naar school bracht. Al was het
niet helemaal naar haar smaak afgewerkt, Monique verruilde hun tijdelijke onderkomen bij haar ouders
graag in voor de ruime villa. “Ik richtte het gezellig in en daar bleef het
even bij.” Een paar jaar geleden wist ze zeker dat ze er zou blijven en
beschikte ze over de middelen om het huis en de tuin met deskundige
hulp om te toveren tot de oase van rust die het nu is.
VOLLEDIGE RESTYLING
Bij de verbouwing is het hele huis opnieuw ingedeeld en compleet
gerestyled, onder de energieke en inspirerende leiding van Brigitte van
Latesteijn-Braaf van winkel en stylingbureau R-Styled uit Oostvoorne.
Geen enkele ruimte, hoe klein ook, ontkwam aan de perfectionistische
blik van Monique en Brigitte, die als een geolied team samenwerkten.
Zo kreeg de meterkast een extra functie als ingebouwde garderobekast, werd voor de was- en droogapparatuur een kelderruimte uitgegraven en zorgen maatwerkkasten door het hele huis voor sfeer en
bergruimte. Ook ontwerpers en interieurbouwers Sant & Steenland
werkten mee aan de mooie afwerking van dit project. Aannemer Zoeteman uit Rhoon nam de volledige verbouwing onder z’n vleugels.
MOOIE ZICHTLIJNEN
Na binnenkomst in de brede hal valt het oog direct op de sfeervolle
woonkamer met grote zithoek. Een zichtlijn die is aangebracht in de
recente verbouwing. Brigitte: “Op de plaats van de nieuwe stalen deuren zat voorheen een muur met open haard. De zithoek is omgedraaid
en meer op de tuin gericht, alsof het altijd al zo geweest is.” Die zichtlijn heb je ook in de keuken, die zo gesitueerd is dat je langs verschillende kanten naar buiten kunt kijken.
EIGEN WELLNESS
Voor Monique, die als zakenvrouw een drukke baan heeft en veel reist,
is het heerlijk thuiskomen. Niet in de laatste plaats door de wellnesstuin – een ontwerp van Eric Kant – aangevuld met buitenmeubelen,
verlichting en accessoires van R-Styled. Monique: “We hebben hier
een permanent vakantiegevoel. Het is een heel warm en gastvrij huis
geworden, precies wat ik voor ogen had voor mij en mijn zoon. Mijn
familie en vrienden komen hier heel graag. Een mooie beloning waar
ik erg blij mee ben.”

Geen enkele ruimte,
hoe klein ook,
ontkwam aan een
perfectionistische blik
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De opvallende luchter boven de eettafel is
van Kevin Reilly. De stoelen zijn van Keijser&Co.
De meubels komen van bij R-Styled.

ESTHETISCH VERZAMELEN
Monique heeft een mooie verzameling schelpen, koraal,
aardewerk en andere artefacten. Laat zo’n verzameling niet je
volledige woning overnemen, maar kies net als Monique voor
een paar gegroepeerde ‘tentoonstellingen’. Dat kan bijvoorbeeld
op een plank in je boekenkast of op een sidetable. Door mooie
items in een groepje bij elkaar te plaatsen, krijgen ze meer
aandacht dan dat je ze overal in huis verspreidt. Je hoeft ook niet
alles uit te stallen: berg je verzameling op in dozen en verwissel
af en toe een paar items. Zo blijft je interieur altijd spannend.

Twee jaar geleden besliste Monique om
het huis en de tuin naar eigen smaak om te
toveren tot de oase van rust die het nu is
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PRAKTISCHE KEUKEN
Een keuken moet behalve mooi, vooral praktisch zijn.
Kies onder je werkblad vooral lades in plaats van kasten.
Ze bieden vaak meer opbergruimte en je hebt alles
overzichtelijk bij de hand tijdens het koken. Kasten gebruik
je eerder in een wand. Sorteer zo ergonomisch mogelijk:
op ooghoogte wat je het meest nodig hebt. Helemaal
boven- of onderaan wat je haast nooit gebruikt.

De riante woonkeuken heeft een dik blad van hardsteen uit Angola. Samen met de gelakte houten fronten en een bar van
ruwe eiken planken, zorgt dit voor een stoer uiterlijk. Monique: “Alles wat je op die ruwe bar zet, staat scheef, maar ik vind
dat geen probleem.” De afzonderlijke branders zijn van Pitt Cooking.
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Het zwart-wit plaatje van de grote
boxspring met kraaknet bedlinnen wordt
getemperd door een taupekleurige
verf op de muren. De lampen op de
nachtkastjes zijn van Layer by Adje.

Bijzondere en tegelijkertijd sobere
materialen geven de woning een
hedendaagse, luxueuze uitstraling
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De stijl van Monique is niet helemaal afgelijnd, ook een mooie klassieke stoel kan best in haar interieur.
Het bijzettafeltje komt van R-Styled.

BIJZONDER MAAR SOBER

Een paar jaar geleden besliste Monique om het huis
en de tuin naar eigen smaak in te richten

In een interieur geldt vaak dat overdaad schaadt.
Heb je graag meubels en materialen die luxe
uitstralen? Kies dan zoals Monique voor de
soorten die behalve bijzonder, ook nog sober
ogen. Eiken, linnen en Afrikaans natuursteen
zijn stuk voor stuk rijk en toch ook klassevol.
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PURE TUIN
Wil je het hele jaar door genieten van de tuin, creëer dan
verschillende hoekjes waar het gezellig vertoeven is. Uiteraard
dient het zonnedek naast het zwembad hier voor zonnige
zomerdagen. De overdekte jacuzzi doet daarentegen ook nog
dienst op de koudste winteravonden. Je zit hier heerlijk beschut
tegen regen en wind. Een buitenhaard doet wonderen tijdens
de eerste koude herfstavonden. Kies voor al deze hoekjes een
samenhangende stijl uit en hou de lijnen en vormgeving puur
zodat de tuin een lust voor het oog wordt.

De tuin van Monique is erg
onderhoudsvriendelijk. Ze
koos voor mooie materialen
zoals hardsteen en grind. Het
overloopzwembad benadrukt de
strakke lijnen van de tuin.
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Hoewel ze het huis niet zelf
bouwde, gaf Monique het toch een
persoonlijke touch door de tuin
volledig naar haar hand te zetten.
Strak en warm wisselen elkaar ook
buiten mooi af: oude klinkerstenen
gaan perfect samen met strakke
hardstenen tegels en grind.

NOG MEER INSPIRATIE!
Deze reportage komt uit
ons gloednieuwe boek
Stijlvol Wonen Exclusief 2,
een verzameling met maar
liefst 24 prachtige interieurs
die stuk voor stuk matchen
met de stijl van ons blad. Het
boek is nu voor € 44,95 te
koop in de winkel of online
via www.magstore.be
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Het is een heel
warm en gastvrij huis
geworden, precies wat
ik voor ogen had

