De bank is van Keijser&Co, model Spoom.
Alle kussens komen uit de collectie van Huis
van Strijdhoven. Het plaid is van Winterhome.
Het vloerkleed komt van Carpetlinq. De
Salamander Openhaarden installeerde de
open haard en Etagon heeft de afwerking
gedaan voor de onderbouw van de haard.

BINNENKIJKEN

NET EEN HOTEL

Stemmige
windlichten
brengen sfeer in
de woonkamer.

Arnold en Margriet houden van de luxe ambiance van een
boetiekhotel. Toen ze een nieuwe woning kochten was het hun
grote wens om ook thuis die warme, uitnodigende sfeer te ervaren.
Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Anneke Gambon
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Het behang Indomptée Appaloosa
is van Élitis, het heeft de print van
een dierenvacht. Het schilderij is
van kunstenaar Bart Stillekens.
Alles via Huis van Strijdhoven.

GOED IDEE: WARME SCHEIDING
“De transparante open haard fungeert als
roomdivider waardoor er in de grote open
woonkamer knusse en warme ruimtes ontstaan”

Op de vloer ligt gerookt eiken
parket in een visgraat, gelegd door
Cees Noppe Parketvloeren.
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De eettafel van eiken fineer werd ontworpen door Huis
van Strijdhoven en op maat gemaakt. Omdat je op deze
plek altijd van de zon en het daglicht kunt genieten, zijn
de acht eetkamerstoelen bekleed met een slijtvaste en
uv-bestendige velvet. De stoelen zijn van het eigen label
van Huis van Strijdhoven. De lampen boven de tafel zijn
van het Eindhovense merk Vantot, een collectief van
kunstenaars Esther Jongsma en Sam van Gurp.
Alle accessoires op tafel zijn van Huis van Strijdhoven.

E

Een jaar geleden kochten Arnold en Margriet hun twintig jaar oude woning. “We hebben drie kinderen tussen de vijf en de zeventien en het
leek ons fijn om een beetje meer ruimte te hebben dan in ons vorige
huis”, vertelt Margriet. “Natuurlijk hebben we verschillende mogelijkheden bekeken, maar dit huis sprong er voor ons uit omdat het ruim is en
aan de achterkant grenst aan het groen. Dat geeft enorm veel privacy.”
PERFECT PLAATJE
Het duurde een half jaar voordat de overdracht was en dat gaf ze de tijd
om eens goed rond te kijken hoe ze de verhuizing zouden aanpakken.
“Een ding was zeker”, zegt Arnold, “we wilden een flinke metamorfose
voor dit huis. Het was twintig jaar oud, dus toe aan een opfrisronde.
De keuken, de vloer en de wanden: alles moest anders. Margriet en ik
wilden hier zo’n mooi interieur creëren dat je ook in hippe hotels ziet.
Maar we wisten dat we daar hulp bij nodig hadden. Je krijgt zelf nooit
dat perfecte plaatje bij elkaar gevonden. Via een brochure, ooit meegenomen van een beurs, kwamen we bij Huis van Strijdhoven terecht.
Op dat foldertje stond namelijk een foto met precies de sfeer die we
zochten. Na een eerste gesprek met Kees van Strijdhoven en Lonneke
Smulders gingen zij voor ons aan de slag.”

“WE WILDEN HIER
ZO’N MOOI INTERIEUR
DAT JE OOK IN HIPPE
HOTELS ZIET”
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WOWEFFECT
Aan de achterkant werd de woning twee meter uitgebouwd en kwam
er een grote glazen wand. Margriet: “Dat zorgt voor zoveel meer licht
en gaf ons ook de ruimte voor een eettafel van ruim drie meter. We
hadden een paar wensen voor ons huis en naast de lange eettafel waren dat een grote bank waar we met de hele familie op kunnen liggen
en een open haard. Kees en Lonneke kwamen met allerlei fantastische
ideeën die veel verder gaan dan wij zelf ooit hadden kunnen bedenken.
Er zijn nu verschillende zitplekken in huis en de hele sfeer straalt rust
en warmte uit. Alles past zo goed bij elkaar, we vinden het prachtig
geworden. Kees zei tegen ons dat hij altijd streeft naar een woweffect
als je een woning binnenkomt. Nou dat hebben we nog elke keer, het
is hier heerlijk thuiskomen.”
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GOED IDEE: DE JUISTE VERLICHTING
“Een lichtplan kan een interieur maken of breken.
Zorg dat het is afgestemd op het interieur van je woning”,
tipt Lonneke Smulders van Huis van Strijdhoven.

“HET HUIS WAS TWINTIG
JAAR OUD EN TOE AAN EEN
OPFRISRONDE”

De keuken van eiken fineer is gemaakt
naar ontwerp van Huis van Strijdhoven.
De kastjes zijn gebeitst in een wengékleur.
Het aanrechtblad is Pulpis van Neolith en
werd geleverd door Graniet Company.
De stoelen aan het kookeiland komen uit
de huiscollectie van Huis van Strijdhoven.
Alle accessoires via Huis van Strijdhoven.
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De masterbedroom grenst aan de walk-in closet, met een doorkijkwand met open haard. Het plaid en de kussens
zijn op maat gemaakt door Huis van Strijdhoven. Het beddengoed is van Christian Fischbacher. Het tafeltje is van
Marac, de verlichting van Contardi. Alles via Huis van Strijdhoven.

“DIT HUIS SPRONG ER VOOR ONS UIT OMDAT
HET RUIM IS EN AAN DE ACHTERKANT GRENST
AAN HET GROEN”
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