Van nieuwe keuken tot compleet nieuwe woning

Interieurontwerp en
designmeubelen komen samen
Eigenlijk wilden ze verhuizen. Daarom zetten ze hun landelijk gelegen
Brabantse villa in de verkoop. Het was echter een moeilijke tijd waarin de
kopers niet bepaald voor de deur stonden te wachten. Daarom besloten
de eigenaars van de villa om de woning hier en daar op te knappen. Dit
liep enigszins uit de hand. Inmiddels zijn heel de keuken en woonkamer
vernieuwd, inclusief een nieuwe vloer, kozijnen, stucwerk en nieuwe meubelen. Het is zo mooi geworden, dat de bewoners er niet meer weg willen.

We bezoeken een landelijk gelegen villa in Noord-Brabant. De woning kijkt uit op een weiland met
grazende koeien. De achtertuin lijkt wel een klein park met hagen, een groot terras en een zwembad. Vanuit de keuken en de woonkamer heb je een uitzicht om urenlang van te genieten. Toch
waren de bewoners van deze villa van plan om te verhuizen. Ze wilden dichter bij hun familie in
Den Haag gaan wonen.
Twee jaar geleden zetten ze het huis in de verkoop. Dat was een moeilijke tijd. Door een nieuwe
keuken te plaatsen hoopten ze hun kansen om de woning snel verkocht te krijgen te vergroten.
“Allereerst wilden we de keuken vernieuwen. We gingen naar een keukenman die zei dat we dan ook
de plafonds moesten aanpassen. Daarom gingen we informeren bij Aannemingsbedrijf De Wit”,
vertelt de vrouw des huizes. “De aannemer vond dat we de verbouwing niet zelf moesten doen en
zei dat hij wel een goede interieurarchitecte kende.”

De Bulthaup keuken met twee barkrukken van Knoll.

Interieurarchitect Francine Broos

“Ik heb altijd in mijn hoofd
wat ik wil. Anton is daarbij
mijn steun en toeverlaat.
Hij weet wat ik bedoel.”

De Vitra eettafel met stoelen combineert mooi met de moderne lamp van Flos.

Dat was Francine Broos. Zij ging aan de slag en opperde
nieuwe ideeën. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. De
bewoonster vertelt: “Een voorbeeld is het muurtje naast de
keuken dat Francine had getekend. Dat was er voorheen
niet. Bij binnenkomst keek je direct naar de tuin. Ik was
bang dat er door dat muurtje een smal, donker gangetje
zou ontstaan, maar volgens Francine was het belangrijk
voor de zichtlijnen. Toen hebben mijn man en ik ’s avonds
samen met een trap en lakens een muurtje nagemaakt. We
zagen het resultaat en konden niet anders zeggen dan: ‘ze
heeft gelijk’. Francine heeft altijd goede argumenten waarom ze iets doet.” “We doen niet zomaar iets. Er zit wel een
gedachte achter”, beaamt Francine.
Ongebruikelijk proces
Er ontstond een proces waarbij de verbouwing steeds verder uitrolde. Waar oorspronkelijk alleen een nieuwe keuken geplaatst zou worden, werd een halve woning vernieuwd. De keuken moest namelijk wel in verhouding
staan met de woonkamer. Een juist contact tussen de twee
ruimtes was belangrijk. “Dan begin je met wat breekwerk
en vervolgens val je van het één in het ander”, vertelt de
bewoonster. Zo lag er in de keuken een andere vloer dan in
de kamer. De bewoners wilden dit oplossen door de tegelvloer uit de hal door te laten lopen naar de rest van de begane grond. Dit was echter niet mogelijk. Hoeveel leveranciers ze ook belden, de tegels waren niet meer leverbaar.
Uiteindelijk werd er gekozen voor een eikenhouten vloer
die de ruimte een warme, rustige uitstraling geeft. De bewoners hebben er geen spijt van. Ze denken er nu zelfs over
om de vloer in de hal te vervangen door het eikenhout dat
ook in de keuken en woonkamer ligt.
Nadat de nieuwe vloer was geplaatst, bleek de open haard
niet meer in de ruimte te passen. Deze zou volgens het
oorspronkelijke plan niet vernieuwd worden, maar op een
gegeven moment deed Francine toch een voorstel. De
nieuwe haard kwam er, opnieuw naar tevredenheid van de
bewoners.

De Flexform bank en salontafel staan naast de bruinleren stoelen van Vitra.

“De kunst maakt het interieur persoonlijk en af ”
“Het proces verliep bij deze verbouwing niet zoals gebruikelijk”, vertelt Francine. “Normaal gesproken maak je een plan rond voordat je begint.” Hier werd het plan steeds verder uitgebreid. “Dat
komt omdat wij ook steeds nieuwsgieriger werden”, vertelt de bewoonster. “We wisten nog steeds
niet dat we niet meer weg zouden willen, maar we zagen het groeien en we werden steeds enthousiaster. Daardoor zeiden we steeds: ‘laten we het toch maar doen’.”
Oude bekenden
Toen het tijd was om meubelen uit te zoeken, nodigde Francine de bewoners uit om een kijkje te
nemen bij design meubelzaak Novalis-O in Oisterwijk. Ze werkt al langere tijd samen met eigenaar
Anton van Oirschot. “Toen bleken dat al bekenden van elkaar te zijn”, lacht Francine. In 1999
mocht Anton al de slaapkamer van de villa inrichten.
De basis van een prettige samenwerking was hiermee gelegd. Anton en zij zitten op één lijn, vertelt
Francine: “Ik heb altijd in mijn hoofd wat ik wil. Anton is daarbij mijn steun en toeverlaat. Hij weet
wat ik bedoel. Je kunt het allemaal niet los zien van elkaar.”
In de meubelzaak konden de bewoners niet alleen zien hoe de meubelen er in het echt uitzagen, ze
konden ook het zitcomfort uittesten. “Wij hebben veel producten in de winkel staan. De meubelen
die hier in de woning staan, zijn ook bij ons in de winkel te vinden”, vertelt Anton.
Een grote witte eettafel met daarboven een Flos designlamp, banken in lichte tinten en stoelen in
een aparte tint bruin, een groot kleed en vernieuwende designkastjes vervingen de oude meubelen.
Dit leuke kastje in de hal is van het merk Maxalto.

Subliem vakmanschap
Het was eigenlijk niet de bedoeling dat de woning een nieuwe vloer zou krijgen, maar nu dat
toch is gebeurd, zijn de bewoners er dolenthousiast over. De houten vloer geeft de woning rust
en warmte. Leverancier is Houthandel Van de
Voort uit Udenhout. Naast houten vloeren, parket en plafonds leveren zij balkhout op maat en
hout voor meubelmakers, interieurbedrijven en
keukenbedrijven. Naast de bekende Europese
loofhoutsoorten maken zij gebruik van een aantal tropische houtsoorten met FSC keurmerk.
Duurzaam houtbeheer is namelijk erg belangrijk
voor het bedrijf.

Het B.I.C. vloerkleed geeft de ruimte een warme uitstraling.

Dit kastje van B&B Italia is een nieuw model, dat nog niet
eerder in Nederland te vinden was.

Dit project werd o.a. gerealiseerd door:

“Het is prachtig om hier te wonen.
Ik vroeg me af waarom ze weg wilden”

Interieurarchitect
Francine Broos, Loon op Zand
Tel.: 0416 -365330
www.francinebroos.nl

Met de mooie verzameling kunst van de bewoners was Francine erg blij. De kunst maakt
het interieur persoonlijk en af. Op het eerste gezicht lijkt het zelfs zo te zijn dat het grote
schilderij in het midden van de kamer uitgezocht is voor deze plaats. Dat is niet het geval,
vertelt de bewoonster. “Dat schilderij hing eerst in de hal. Je zag het meteen hangen, je
kon er niet onderuit, dacht ik. Maar blijkbaar wel, want heel veel mensen die nu binnenkomen vragen of we een nieuw schilderij hebben. Het hangt hier veel mooier.”
In de prullenmand
Regelmatig komt er visite langs dat een hapje blijft eten. Hier is rekening mee gehouden
bij het ontwerp van het interieur. De keuken is ingedeeld in twee delen: een groot kookeiland met hoge kasten aan de kant van de eetkamer. Achter de hoge kasten vind je de
spoelbak, vaatwasser en koelkasten. Zo staat de vaat altijd uit het zicht van gasten.
Vanaf de grote eettafel heb je een mooi uitzicht aan weerszijden van de woning. Als je zo’n
mooie tuin hebt, moet je daar immers van genieten. ‘s Avonds verkassen de bewoners naar
het achtergelegen woongedeelte met twee luxe zitbanken, een gezellige open haard en de
televisie. “Voorheen zaten we altijd in de keuken. Nu gebruiken we de woning veel beter.
Ik ga soms op de bank zitten rondkijken. Dan geniet ik van de mooie inrichting”, vertelt
de bewoonster.
Zoals gezegd wil ze hier inmiddels niet meer weg. De verhuisplannen verdwenen permanent in de prullenmand. Het lijkt erop dat Francine een vooruitziende blik had. Zij sprak
vooraf namelijk de woorden: “Je zult zien, je wilt hier niet meer weg.” Francine: “Het is
zo’n mooie, unieke plek. Ik wilde iets maken waardoor ze wilden blijven. Het is prachtig
om hier te wonen. Ik vroeg me af waarom ze weg wilden.”
Haar woorden kwamen uit. De eigenaars van de villa zagen dit pas in toen de meubelen
stonden en het totaalplaatje compleet was. “Op de tekening zie je alles van bovenaf. Doordat het niet je werk is, kun je het niet goed visualiseren. We hebben Francine ons vertrouwen gegeven”, zegt de bewoonster blij.
Dat ze dat vertrouwen heeft gegeven, daar kreeg ze geen spijt van. Ook al dacht ze soms
‘eerst zien dan geloven’, het contact verliep uitermate goed, zowel met Francine als Anton.
“Ik hecht heel veel waarde aan goede contacten. De aandacht naar de klant toe moet er
zijn, maar ook de service. Voor mij is het fijn dat ik me daar ook bij Anton geen zorgen
over hoef te maken”, zegt Francine. Anton vult haar aan: “Alles staat of valt bij de service.
Je kunt wel leveren en vervolgens je handen ervan af trekken, maar dat werkt niet. Ik ben
de leverancier. Als ik iets niet goed vind, los ik dat op. Je moet achter je product staan.”
Tekst: Desiree Pennings
Fotografie: Dré Wouters

Meubelen en interieurinrichting
Novalis-O, Oisterwijk
Tel.: 013 – 528 8109
www.novalis-o.nl
Aannemer
Aannemingsbedrijf De Wit Drunen, Drunen
Tel.: 0416 – 372 275
www.dewit-drunen.nl
Openhaard
Heerkens openhaarden en kachels, Nistelrode
Tel.: 0412 – 613 030
www.heerkens.nl
Houten vloer
J.C. van de Voort Houthandel & Zagerij BV, Udenhout
Tel.: 013 – 511 1318
www.vandevoort.nl
Installatiewerk & levering radiatoren Radson Integra
+ Parada
Installatiebedrijf H. Keetels, Drunen
Tel.: 0416 – 375 026
www.hkeetels.nl
Elektrawerk & levering Gira schakelmateriaal
Eder Electro, Oisterwijk
Tel.: 06 – 21874712
www.eder-electro.nl
Lakwerk binnenzijde buitenkozijnen en plinten
Schildersbedrijf De Bresser, Haaren
Tel.: 0411 – 621 307
www.schildersbedrijfdebresser.nl
Stuc- en spuitwerk binnenwanden en plafonds
Stukadoors- en Afbouwbedrijf Van den Bosch, Berlicum
Tel.: 073 – 503 4662
www.vandenbosch-bv.nl

