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ClassiCinterior

Klassiek, vol kleur en warmte. Zo moest hun nieuwe 
thuis zijn. Deze bewoners kozen daarom voor een ‘nieu-
we’ authentieke boerenschuur op een stuk grond dat 
ooit deel uitmaakte van een landgoed.  
Tekst: Monique Geertsen • Fotografie: Dorien Ceulemans

Kleur-
     explosie
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Twee tegenover elkaar geplaatste 
comfortabele banken in velours en twee 
hoge fauteuils in twee verschillende 
dessins creëren op symmetrische wijze 
een intieme sfeer in de zitkamer. Italiaanse 
hanglampen met een zijden kap geven een 
subtiele jarendertigsfeer. Dat alles wordt 
omlijst door gordijnen van rood velours 
met een dessin van bloemranken. Vaak 
worden dit soort gordijnen oversized 
gehangen, maar hier zijn ze ‘stotend’ 
gehangen, dat wil zeggen dat ze de vloer 
net raken. Dat creëert rust.

De keuken combineert landelijk met strak 
en werd ontworpen door Arjan Lodder van 
Lodder Keukens. De bewoners wilden per 
se geen zwarte of witte keuken en kozen 
een zachte grijsgroene verf (Farrow & Ball 5 
Hardwick White). Drie rode leren krukken 
en gordijnen met een vrolijk patroon van 
koffiekopjes zorgen voor frisse accenten. 
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De zitkamer is intiem met 
comfortabele meubelen en vernuftige 
ruimteoplossingen, zoals de maatwerk tv-
kast, met deurtjes die – eenmaal geopend – 
ook aan de binnenkant mooi zijn. De kast is 
handgemaakt en geschilderd in groengrijs 
met gouden biezen. Op de vloer van eiken 
planken ligt een Ziegler vloerkleed in 
rustige beige/zwarte tinten. 

m voortaan dichter bij hun familie te zijn, ver-
kozen ze de buurt waar de vrouw des huizes 
opgroeide en veel van haar familieleden nog 
steeds wonen. Een landelijk stukje Nederland, 
aan de zuidrand van de Veluwe, tussen groene 
velden en oude bomen. Hoewel een modern 
interieur hen best kan bekoren, kreeg hun 
nieuwe huis het uiterlijk van een authentieke 
boerenschuur. Met gepotdekselde gevels van 
zwarte planken, een rieten kap en ramen met 
roedeverdeling beantwoorden ze aan de stijl 
van de omliggende boerderijen. Ze wonen er 
nu net een jaar.

Gekke hoekjes
Ondanks de authentieke uitstraling was het 
voor de eigenares een hele stap naar een 
nieuwbouwwoning: “We hebben altijd in oude 
huizen gewoond en daaraan heb ik mijn hart 
verpand. Zoveel sfeer, vaak gekke hoekjes, 
echt een eigen stijl. Daarom wilden we nu bin-
nenshuis een doorleefde, warme sfeer creë-
ren, alsof het al jaren zo was.” Maar het was 
niet de bedoeling exact een oude woning te 
kopiëren. “De indeling moest rustig en logisch 
zijn”, benadrukt ze.

kleurrijk klassiek
De buitenkant oogt authentiek maar even-
eens strak. “Veel mensen verwachten als ze 
binnenstappen een modern landelijk interi-

ODe rust van de Veluwe

De familie houdt van wandelen en fietsen, 

en maakt regelmatig een ritje met de paar-

denkoets. De landelijke omgeving aan de 

zuidrand van de Veluwe is er ideaal voor, 

een echt vakantiegebied. Daarbij maken ze 

graag een tussenstop bij hotel-restaurant De 

Lunterse Boer. “Mooi gelegen in de bossen, 

met een zee van ruimte en ruime terrassen. 

Ook het interieur heeft precies die sfeer waar 

wij zo van houden, klassiek en warm. We 

drinken graag een aperitief in de gecapiton-

neerde leren fauteuils bij de open haard, om 

daarna heerlijk te dineren in het restaurant. 

Ze hebben een heel goede keuken. Dit is echt 

een plek om tot rust te komen.” 

— We wilden een doorleefde, warme sfeer 
creëren, alsof het al jaren zo was



6

Een gordijn is geen gordijn 

Met een standaard afwerking (afzomen, plooien inzet-

ten) heeft u misschien wel een gordijn, maar nog niet 

automatisch een decor waarbinnen een interieur kan 

stralen. Er zijn heel wat keuzes te maken die zo’n gor-

dijndecor kunnen maken of breken. Karakter van de stof 

en dessin bepalen in samenhang met het interieur de 

maakwijze en afwerking. Mogelijkheden te over. Voeren 

met molton voor een rijke uitstraling? Passementen aan 

de sluitzijdes en aan de onderzijde? Het verbinden van de 

bovenzijden door een lambrekijn? Ieder interieur is weer 

anders. Dit vraagt om creativiteit en absoluut maatwerk 

waarbij de hersens bij elke steek alert moeten zijn. Puur 

vakmanschap dus. “Wat mensen vaak het eerst opvalt zijn 

de gordijnen”, vertelt ook de bewoonster. “Waar heb jij die 

gekocht?”, vragen ze. “Doornebal springt er qua gordijnen 

echt uit, perfect afgewerkt. Zoals deze in de woonkeuken, 

met een zwart met gouden dessin, dubbel gevoerd met 

molton en afgewerkt met verticale en horizontale biezen.”

Omdat de keuken zelf strak en rustig is, 
mocht de eettafel eruit springen. Het werd 
een ambachtelijke en handgeschilderde 
donkergrijze tafel, waarvan de matgouden 
sierrand en ornamenten gepatineerd zijn, 
met daarbij comfortabele gecapitonneerde 
stoelen van zwart linnen.
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— ??????????????????????????

De ouderlijke slaapkamer bevindt zich onder de schuine kap, wat 
problemen leek op te leveren met de indeling. Daarom vond de bewoonster 
de kamer eerst maar saai: “Hoe moet je dit sfeervol inrichten? Het bed 
aan de ene kant, een kastenwand aan de andere kant?” Ze wilde een 
tussenwand, waarin een tv weggewerkt moest worden, maar ze wenste iets 
grappigs, met een knipoog. Dus ontwierp Jaap van Kooten in samenspel 
met de interieurbouwer van Doornebal Interieurs een gecapitonneerde 
wand met kussens geplooid rond een bronskleurig gespoten roos. Dat 
blijken de kastdeurtjes die de tv aan het oog onttrekken. Bij de kasten aan 
de achterzijde maakt een antieke passpiegel het plaatje compleet.
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eur, met veel vergrijsde meubels. Dat vind ik 
trouwens ook heel mooi, maar te koud. Het is 
deze stijl waar we echt op vallen, klassiek met 
kleur en warmte, daarin voelen we ons echt 
thuis. We horen vaak van mensen: zo, jij durft 
wel met kleur!”

Verrassend persoonlijk
“Op zoek naar Engelse bibliotheekkasten 
waren we beland bij Doornebal Interieurs in 
Lienden. We hadden eigenlijk nog geen idee 
welke kant het interieur zou opgaan. We raak-
ten aan de praat en het klikte, maar eerlijk ge-
zegd was ik toch een beetje bang dat ze me 
iets zouden opdringen, dat het een verleng-
stuk van hun zaak zou worden. Zelf had ik im-
mers ook heel wat ideeën. Dus ik zei meteen: 
ik ben eigenwijs en kritisch, ik wil geen show-
room. Achteraf ben ik heel blij hoe het is gelo-
pen, Jaap van Kooten (decorateur) en Jorien 
Prosman (styliste) voelden precies aan wat we 
wilden. We waren echt sparring partners. Zo 
groeide iets waar wijzelf helemaal achter kun-
nen staan. Iedere kamer is anders en heel per-
soonlijk, echt verrassend. Precies de sfeer die 
we zochten. Het huis heeft de sfeer van vroe-
ger, maar het comfort van nu. Het beste van 
twee werelden!” •

De werkkamer van de heer des huizes is een echte herenkamer in 
donkere jaren dertig stijl, met leren vloerbedekking en gordijnen in 
een rijk dessin van groen, rood, blauw en goud. De mahoniehouten 
bibliotheekkasten hebben een verfijnde sierrand, handmatig 
uitgefreesd. Ook het bureau is van mahonie. Rond een Engelse 
gashaard is een zitje gecreëerd met twee leren jaren dertig fauteuils 
(Schuitema), die al in het bezit van de familie waren. 

— Klassiek met kleur en warmte, daarin voelen 
we ons echt thuis


