BINNENKIJKEN

De accessoires zijn
van Lottz. Bewoonster
Annette is altijd met
interieurs bezig en
verkoopt in haar eigen
webshop Lottz keukenen woonaccessoires. In
haar huis en shop vind je
o.a. manden en etnische
items uit de hele wereld.

Ingetogen chic
Annette en Eric bouwden 23 jaar geleden hun huis in een
boerderij-achtige stijl en ook binnen was de sfeer landelijk. Twee
jaar geleden besloten ze om alles ingrijpend te veranderen. Alleen
de buitenmuren en het dak zijn gebleven.
Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Denise Zwijnen
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De twee banken zijn van Minotti,
model Lawrence, de sidetables zijn
van Meridiani. De accessoires op de
salontafel zijn van Lottz. Het kleed
komt van Raw Interiors. Alle accessoires
in de wandkast zijn van Lottz.

GOED IDEE: LESS IS MORE
Sander de Weijer van Raw Interiors:
“Eén royaal gebaar geeft meer
resultaat dan tien kleine dingen.”
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Het schilderij is van de
Belgische kunstenares
Astrid Van den Bosch.

S

“Smaken veranderen”, lacht Annette. “Toen wij hier gingen bouwen,
waren Eric en ik dol op een landelijke stijl. Ons huis had kleine raampjes en groene luiken, binnen was het donker en vooral sober en grijs.
Ja, dat vonden we toen prachtig. We waren er een hele tijd heel tevreden mee, tot we drie jaar geleden een huis in Frankrijk kochten. Daar
hebben we alles wit, licht en fris. Toen we na een paar maanden daar
leven weer terugkwamen, voelde het hier heel benauwd en deprimerend. We houden van deze locatie en willen er zeker niet weg, dus we
besloten om ons huis drastisch te gaan verbouwen.”
TABULA RASA
“’We gaan het hier ook licht maken’, zeiden we tegen elkaar, en we
schakelden architect Sjanmarie van Tricht van Beside Art in. We wilden ervoor waken dat ons huis een mislukte Gooische villa zou worden, want dat zie je vaak als er van de ene stijl naar de andere wordt
geswitcht. Ik vind dat dat vaak mislukt”, zegt Eric, “omdat het meestal
maar half wordt gedaan. En je moet juist doorpakken en alles in één
stijl maken. Nou, dat hebben wij dan ook gedaan. De muren bleven
staan, maar voor de rest is alles eruit gegaan. De erker, de trap, alle
ramen, alle vloeren, alle meubels: alles is vervangen. Als je iets doet,
moet je het goed doen, is ons motto.”

“ALS JE IETS
DOET, MOET JE
HET GOED DOEN,
IS ONS MOTTO”
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THUIS 2.0
Een jaar lang woonden Annette en Eric op een vakantiepark in de
buurt. Annette: “Het bouwproces was spannend, na al het sloopwerk
ontstond er langzaam een heel nieuw huis. Het was zo leuk om daar
een compleet nieuw interieur bij te zoeken. Ingetogen chic moest het
worden, want dat is helemaal onze smaak. Omdat ik de stijl van Raw
Interiors zo prachtig vind, maakten we graag gebruik van de creativiteit
van Sander de Weijer. Hij kent ons en weet haarfijn wat we mooi vinden, dat is zo fijn, want dan weet je zeker dat het goed komt. Toen alle
meubels binnenkwamen, heeft hij ook de complete styling gedaan.
Soms dacht ik wel eens: hoe krijgt hij het verzonnen als hij met iets
aankwam. Maar dan zette hij het neer en was het altijd weer prachtig.
Alles klopt nu. We wonen hier weer sinds een jaar en zijn nog elke dag
blij dat we deze metamorfose hebben doorgevoerd.”

103

De eettafel is van Van Rossum, de stoelen
zijn van Minotti, model Aston en de vaas
op tafel is van Mobach. Alles via Raw
Interiors, net als het vloerkleed.

De chaise longue en het tafeltje zijn via
Raw Interiors gekocht. De accessoires
komen uit de collectie van Lottz, de plaid
komt van Raw Interiors.

DECOTIP: CREËER RUST
Sander de Weijer van Raw Interiors: “Door consequent
te zijn in materiaalkeuzes blijft er rust.”
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De eiken keuken is
gerealiseerd door Marco
Verheijen van Kitchen
Concepts. Het werkblad
is van beton. Alle
accessoires zijn van Lottz.
De hoge barstoelen zijn
gekocht bij Artistiek.

“INGETOGEN CHIC MOEST HET WORDEN,
WANT DAT IS HELEMAAL ONZE SMAAK”
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Het bed is van Nilson Beds, het beddengoed van
Scapa Home. De hocker is van Private Label by
Raw, net als het tafeltje. Het vloerkleed is van
Designmix in Carpets. Op de vloer ligt eiken
parket, dat is gelegd door Ebony and Co.

De kasten in de kleedkamer zijn op maat
gemaakt door Vonder. De accessoires op
de ladekast zijn via Raw Interiors en Lottz
aangeschaft. De vaas is van Onno via Raw
Interiors, de displaykastjes zijn van House
Doctor en de dozen zijn gekocht via Raw
Interiors. Het tasje is van chocolade …

”WE WILDEN ERVOOR WAKEN
DAT ONS HUIS EEN MISLUKTE
GOOISCHE VILLA ZOU WORDEN”
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GOED IDEE: SOBERE BASIS
Sander de Weijer van Raw Interiors: “Als je
de basis sober houdt, kun je daar jaren mee
vooruit. Als er een goede, rustige balans is,
kun je met accessoires lekker uitpakken.’

De badkamer is gerealiseerd door
Bakx Badkamers, inclusief het op
maat gemaakte badkamermeubel. De
wandtegels komen van Desimpel uit
Knokke. Alle accessoires zijn van Lottz.
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De terrasmeubels en de kussens zijn van Piet Boon. De tafel is gedekt met accessoires van Lottz.

“WE ZEIDEN TEGEN ELKAAR:
WE GAAN HET HIER OOK LICHT MAKEN”
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